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Pääkirjoitus
Myös neljän presidentin
ja usean pääministerin Klubi
n Klubilehti esittelee tässä numerossa Suomen yhteiskunnallisia vaikuttajia, jotka ovat
tai ovat olleet myös Klubin jäseniä.
Jyrki Vesikansa on kirjoittanut oivan kirjoituksen vahvoista suomalaisista vaikuttajista
politiikan, talouden, puolustusvoimien ja journalisminkin alueella.
Joukko on vaikuttava. Sen kärjessä on neljä presidenttiä, 2000-luvulta Martti Ahtisaari
ja Sauli Niinistö sekä viime vuosituhannelta P. E. Svinhufvud ja J. K. Paasikivi, joista
viimemainittu oli klubilainen jo pääministerinä. Muita pääministereitä ovat olleet T.M.
Kivimäki, Risto Kuuskoski, Reino T. Lehto ja 1980-luvun lopulla Harri Holkeri.
Tämän vuosituhannen kaksi presidentti-jäsentä todistavat elävästi Klubin pystyneen
hyvin kantamaan ja kehittämään 140-vuotiaan klubimme alkuperäistä ajatusta toimia
keskustelufoorumina. Se on muotoutunut tämän päivän yhteiskunnassa toimivaksi ja
vaikuttavaksi fasilitaattoriksi, jonka kutsuihin vastataan myönteisesti yhteiskuntamme
eri intressiryhmissä.

KESTÄVÄN
BIOTALOUDEN
EDELLÄKÄVIJÄ

Joulukuussa ilmestyvä, juhlavuoden 2017 viimeinen Klubilehti jatkaa myös yhteiskunnallista pohdintaa. Pyöreä pöytä
kokoontuu kolmannen kerran, nyt keskustelemaan Suomen
asemasta lähitulevaisuuden yhdentyvässä, osin ehkä murenevassa Euroopan Unionissa.
Pöydän keskustelua vetää Klubin puheenjohtajanakin toiminut Johannes Koroma, ja kirjoittajana toimii Kustaa Hulkko,
toimituksen arvostettu taloustoimittaja.

Metsä Group valmistaa pohjoisen metsien uusiutuvasta
puusta tuotteita, jotka korvaavat fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Panostamme kestävään metsänhoitoon,
henkilöstön hyvinvointiin, tehokkaaseen tuotantoon ja
laadukkaisiin lopputuotteisiin.
www.metsagroup.fi
Juvan Ollikkalan kansakoululaiset 1915 edustavat
hyvin sen ajan Suomea,
jonka väestöstä puolet oli
alle 25-vuotiaita.

Helsingin Suomalaisen Klubin merkittävä kehityshanke valmistui syksyllä, kun Itsenäisyys100 -sivusto julkaistiin. Lähes
1 000 sivun ja yli tuhannen kuvan voimalla sivusto kertoo
itsenäisyytemme tarinasta, sen tekijöistä ja vaiheista.
Sivusto tarjoaa jokaiselle klubilaiselle aimo annoksen tietoa.
Myös tästä hankkeesta ovat olleet ammattimiehet, professori Martti Häikiö päätoimittajana ja viestintätoimikunnan puheenjohtaja Ari Huovinen hankkeen johtoryhmän
puheenjohtajana.
Klubilla eurooppalaisia arvoja puolustamassa käynyt Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sanoo Klubilehden Janne Virkkuselle antamassaan haastattelussa komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin haluavan tehostaa komission
päätöksentekoa.

Mukavia ja mielenkiintoisia lukuhetkiä
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Klubimestarit
09-586 8830
Toiminnanjohtaja
ja sihteeri
09-5868 8366
www.klubi.fi

TOIMITUS
Timo Martikainen,
päätoimittaja
+358 50 2852
paatoimittaja@klubi.fi

Yrjö Klippi,
AD, graafikko
Pyry Klippi
Taittaja-asissistentti
kluklippi@gmail.com

Kustaa Hulkko
Tapani Ruokanen
Jaakko Savisaari
Kari Storckovius
Kalevi Suortti
Teemu Torvelainen
Antti Virkkunen
Janne Virkkunen

Paino:
Forssa Print

ILMOITUKSET
Kristian Miettinen
0400 225 855
aurinia@kolumbus.fi

Suomalainen Klubi I3I 2017

3

Sisältö

Teksti: Jyrki Vesikansa
Kuvat: Klubin arkisto

Marraskuu 3/2017

KLUBIN

SUOMI

100 -sarja esittelee yhteiskunnallisia vaikuttajia

vahvoja hahmoja

Pääkirjoitus......................................... 3
Sisältö................................................ 4
Suomi100 –sarja
esittelee yhteiskunnallisia vaikuttajia
Klubin vahvoja hahmoja
Puheenjohtajalta................................ 11
Klubilla tapahtuu
Suomen itsenäisyyden tekijät ja
vaiheet -sivusto arvioi
itsenäisyyden perusarvoja
Itsenäisyys100 -sivusto julkaistiin......14
Uudet jäsenet....................................15
Sture Gripenberg valokeilassa............16
Beatles-paketti Iltapäivämatineassa........................................ 17
Runopiiri aloitti.................................. 17
Tytär kannusti matineaesitystä...........18
Hummereita Hönön edustalta.............19
Komission varapuheenjohtaja
Jyrki Katainen Klubilla
Euroopan arvojen puolustaja............. 20
Katainen Klubilehdelle
Komission puheenjohtaja ajaa
tehoa päätöksentekoon.................... 24
Sote-juna yskii
– ei vaivatta valinnanvapaus............. 26
Kiina edustaa vakautta...................... 30
Digi tulee, oletko valmis.................... 32
Algoritmidemokratian jäljillä............. 34
Toimintakykyinen vanhuus on
mahdollinen..................................... 36
Kulttuuriklubi
Tanner löytää paikkansa
historiassa........................................ 38
Viro on toista maata.......................... 42
Harrastusklubi
Klubin orkesteri juhli 15-vuotista
taivaltaan......................................... 44
Ermei Kannisen muistoseminaari....... 46
Kapearaiteisella klassikkojunalla
Espanjassa....................................... 47
Matkailujaosto vie Alankomaihin
ja USA:aan 2018................................ 49
Tapahtumavinkit............................... 50

4

Suomalainen Klubi I3I 2017

Keskiviikkokerho-maalaus Pohjolakabinetissa:
Yhdistysmiehenä tunnettu Suomalaisen Klubin jäsen
Jussi Lappi-Seppälä perusti Keskiviikkokerhon,
jonka ryhmäkuva hallitsee Pohjola-kabinettia.
Lappi-Seppälä istuu maalauksessa vasemmalla.

Klubiimme on kuulunut monia vaikuttajia. Itsenäisyyssenaattorit esiteltiin vuoden
ensimmäisessä lehdessä. Nyt lehti poimii muutaman muun kiinnostavan hahmon.
Ketään ei tällöin aseteta mihinkään järjestykseen – kysymys on esimerkeistä.

Suomalainen Klubi I3I 2017

5

100

K

annattaa myös huomata,
keitä jäsenkunnasta puuttuu. Syntytaustamme
mukaisesti jäsenistössä on
ollut paljon mm. Kansallispankin ja
Pohjolan johtoporrasta – molemmilla
yrityksillä on klubissa nimikkokabinetitkin. Yhdyspankin leirin johtohahmoja ei sen sijaan juuri löydy.
Median osalta jäsenistössä on
painottunut Uuden Suomen väki.
Sanoma-konsernin johtoporrasta on
sen sijaan tullut mukaan vasta viime
aikoina. Politiikoista valtaosa oli aiemmin Kokoomuksesta – poikkeuksena
vaikkapa Veikko Vennamo. Tässäkin
kirjo on monipuolistunut.

Neljä presidenttiä
lukuisia pääministereitä
Neljä tasavallan presidenttiä on kuulunut klubiin – P.E. Svinhufvud, J.K.
Paasikivi, vuodesta 1994 Sauli Niinistö
ja tästä vuodesta alkaen Martti Ahtisaari. Paasikiven aikaan presidentin
nimi sijoitettiin jäsenluettelon alkuun
ennen kunniajäseniä, mutta Niinistö
on saanut olla samassa rivissä muiden
N-kirjaimella alkavien klubiveljien
kanssa.
Paasikivi liittyi klubiin jo 33-vuotiaana 1902, joten hän ehti kokea siinä
monta vaihetta. Johtokuntaan hän ei
koskaan kuulunut, mutta osallistui
Ansalan metsästysseuran toimiin.
Hänen saaliitaan ei tiedetä, mutta
tunnetusti Paasikivi nautti hyvästä
seurasta ja pöydän antimista – varmaan myös jahtiretkillä. Klubin silloisessa huoneistossa Oma Pohjassa hän
vastaanotti 1908 nuorsuomalaisen K.J.
Ståhlbergin hallitusehdot. Fennomaanien yhteissenaatti syntyikin.
Vuoteen 1946 saakka moni klubin
jäsen oli ollut pääministerinä. Heistä
kauan pitkäaikaisin, T.M. Kivimäki,
liittyi tosin vasta valtioneuvostokausiensa jälkeen. Ehkä syynä oli kuuluminen Edistyspuolueeseen.
Kolminkertaista pääministeriä Paa-
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P.E. Svinhufvud

sikiveä seurasi listalla pitkä tauko, jos
sivuuttaa virkamieshallituksia johtaneet Reino Kuuskosken ja Reino R.
Lehdon. Vasta Harri Holkeri katkaisi
kuivan kauden 1987. Klubiin hän oli
liittynyt 1965 useimpien Kokoomuksen puoluetoimitsijain lailla. Puoluetoimistokin siirtyi pian klubitaloon. Samassa korttelissa US-yhtiön
vuokralaisena se oli ollut 1930-luvulta
alkaen lukuun ottamatta taukoa
1960-luvulla.

S.A. Harima
perusti Tukon

Pohjolan rakentaja
K.A. Paloheimo

Juho Kusti Paasikivi.

Martti Ahtisaari.

Klubin keskeisimpiä vaikuttajia oli
siihen jo 1895 liittynyt vuorineuvos
Karl Alfred Paloheimo (aluksi Brander, 1862-1949). Kunniajäsen esiintyy
lippalakissaan Onni Ojan maalauksessakin juhlasalissa. ”Kapaloheimo”
oli sinivalkoisen pääoman johtavia
hahmoja yli puoli vuosisataa.
Pohjola-yhtiön rakentajasta ja hänen
veljistään piti tulla 1910-luvulla peräti
Suomen Wallenbergejä. He hallitsivat
Rauman ja Kajaanin uusia puunjalostusyhtiöitä ja olivat vahvasti mukana
Suomen Gummitehtaassa eli Nokiakonsernin juurilla. Paloheimoilla oli
paljon muutakin bisnestä – jopa oma
pankki. Kaikki oli tosin rakennettu
vahvasti veloille.
Paloheimojen rakennelma huojui jo
1920-luvulla ja romahti 1930-luvun
lamassa. Skandaalejakin koettiin.
Suvulle jäivät lähinnä Riihimäen
seudun yritykset; jääkärieversti Olli
Paloheimo oli lisäksi Kajaani-yhtiön
palkkajohtaja. K.A. pysyi toki niin
klubin kuin sinivalkoisen pääoman
kunniavanhuksena ja mm. Pohjolan,
Uuden Suomen sekä Kauppakorkeakoulun hallitusten puheenjohtajana
kuolemaansa saakka.

Karl Alfred Paloheimo (vas.).

kehittäjällä, vuorineuvos Antti Anterolla (1870-1942). Hänen sisarensa
Ida Aalberg on sitäkin kuuluisampi.
Sukunimensä Paloheimojen lailla 1906
suomentanut Antero liittyi klubiin
jo 1901 nuorena insinöörinä. Hänen
mentorinaan oli klubin tuleva kunniajäsen, kuuluisa kemisti Gust. Komppa.
Antero siirsi Gummitehtaan Nokialle
ja ehti vielä aloittaa autonrenkaiden
tuotannon 1930-luvulla. Hakkapeliitat
menestyvät edelleen.

Antti Anteron sisar
Ida Aalberg
Sauli Niinistö.

Paloheimoja paljon tuntemattomampi nimi lienee Gummitehtaan

Antti Antero.

Monipuolinen vaikuttaja oli klubiin
1928 liittynyt kauppaneuvos S.A.
Harima, vuoteen 1936 Hohenthal
(1879-1962). Hänen omaksi yrityksekseen tuli Talous-Osake-Kauppa, joka
oli perustettu fennomaaniseksi kilpailijaksi muunkielisille tukkukaupoille.
(Esim. Stockmann ja Paulig olivat
alun perin saksankielisiä.) Vähitellen
Talouskaupasta tuli Harimoiden perheyritys, joka sinnitteli 1980-luvulle
saakka.
S.A. Harima oli samalla vahva
järjestömies, joka loi Suomen Tukkukauppiaiden Liiton ja Tukon, operoi
itsenäistymisen jälkeen perustetussa
Valtameri-yhtiössä mm. Risto Rytin
kanssa ja ehti muovata sodanjälkeistä
idänkauppaakin. Kaikkea kauppaopiston pohjalla. Uuden Suomen johtokuntaa hän johti vielä 78-vuotiaana.

Jussi Lappi-Seppälä perusti
Keskiviikkokerhon
Monipuolinen oli myös kunniajäseneksi 1964 valittu professori Jussi
Lappi-Seppälä (1911-77). Nuorena
hänet tunnettiin partiojohtajana, joka
julkaisi poikien seikkailukirjoja – ja
huomattuna Norssin dandynä, joka
avioitui opettajansa kanssa. LappiSeppälän toimiston suunnittelemat
funkis-talot ovat yhä keskeisiä kaupunkikuvassa.
Lappi-Seppälä rymisti Kokoomuksen kansanedustajaksi 1945 – ja yhtä
suurella ryminällä Rakennushallituksen pääjohtajaksi 1954. Arkkitehtiliitto julisti valtion hankkeet saartoon
protestina Alvar Aallon (klubin jäsen
1946) ohittamiselle. Muistelmissaan
Lappi-Seppälä kuvaa myös tuon ajan
vauhdikasta yksityiselämäänsä, joka
rauhoittui uudella avioliitolla häntä
haastatelleen toimittajan kanssa.
Yhdistysmiehenä Lappi-Seppälä
perusti Keskiviikkokerhon, jonka ryh-

KUVA: KIRJASTA: Jussi Lappi-Seppälä, elävältä se maistui

SUOMI

Klubin kenraaleista kuuluisin ja samalla kiistellyin
oli A.F. Airon rinnalla Aarne Sihvo (1889-1963).
Jääkäriksi lähtenyt, välillä Spalernajaan joutunut
lääketieteen ylioppilas eteni 1918 huimalla vauhdilla
Zugführeristä everstiksi.

Jussi Lappi-Seppälä.

mäkuva hallitsee Pohjola-kabinettia.
Eduskunnan jätettyään hän oli kauan
Helsingin johtavia kunnallismiehiä.

Kiistellyin kenraali
oli Aarne Sihvo
Klubin kenraaleista kuuluisin ja
samalla kiistellyin oli A.F. Airon rinnalla Aarne Sihvo (1889-1963). Jääkäriksi lähtenyt, välillä Spalernajaan
joutunut lääketieteen ylioppilas eteni
1918 huimalla vauhdilla Zugführeristä
everstiksi. Voitonparaatissa 16.5. hän
oli miltei Mannerheimiä juhlitumpi,
mitä jälkimmäinen ei unohtanut.
Sihvo nousi 1926 nykytermein puolustusvoimain komentajaksi, mutta
joutui ristiaallokkoon mm. oltuaan
ehkä liiankin innokas kukistamaan
Mäntsälän kapinaa. Sivuraiteella hän
johti sodissa väestönsuojelua, mutta
palasi puolustusvoimain komentajaksi
1946. Hän johti vielä 1948 varotoimia
kommunistien kaappausta vastaan.
Klubiin hän liittyi 1938.

Ilmari Turja
huomatuimpia journalisteja
Klubin journalistijäsenistä huomatuimpia on ollut Ilmari Turja (1901-98,
Suomalainen Klubi I3I 2017
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jäsen 1937). Hän oli erinomainen näytelmäkirjailija ja merkittävä päätoimittaja, mutta eteläpohjalaiseen tapaan
loi samalla itsestään legendan, joka ei
kaikin osin vastaa tosiasioita. Tapani
Ruokanen on esittänyt niitä edeltäjänsä elämäkerrassa.
Turja oli kiivas aitosuomalainen,
mikä auttoi päätoimittajan menestyksessä 1930-luvulla. Hän mollasi kuitenkin suotta edeltäjäänsä L.M. Viherjuurta, jonka luoma Suomen Kuvalehti
oli kansainvälinen ja moderni. Sotavuosina Turja oli keskeinen mielipidevaikuttaja – erityisesti Pekka Peitsen
eli Urho Kekkosen julkaisijana.

Klubin journalistijäsenistä huomatuimpia on ollut
Ilmari Turja (1901-98, jäsen 1937). Hän oli erinomainen
näytelmäkirjailija ja merkittävä päätoimittaja,
mutta eteläpohjalaiseen tapaan loi samalla itsestään
legendan, joka ei kaikin osin vastaa tosiasioita.

Taistelussaan ei-suomenkielistä
pääomaa vastaan Turja riitaantui ensin
Yhdyspankin suuntaan perustaen 1952
Uuden Kuvalehden. Se kehitti ansiokkaasti tutkivaa journalismia, mutta oli
alusta alkaen taloudellisissa vaikeuksissa. Lopulta lehti siirtyi 1960-luvun
alkuvuosina vaiheittain Uusi Suomikonsernille maksamattomia painolaskuja vastaan. Turja loi kuitenkin
taitavasti marttyyrilegendan ”margariinitrustin” kostosta. Hän itse siirtyi
kirjoittamaan Apuun. ❖

LÄHTEITÄ:
l Jäsenluettelot 1940–1989.
l Kansallisbiografia.
l Lasse Kangas: Läpi harmaan kiven.
Kauppaneuvos Samuli Harima
1879–1962. (2017)
l Eero Saarenheimo: Suomalaisuutta
rakentamassa. Helsingin Suomalainen
Klubi 1876–1976. (1976)
l Tapani Ruokanen: Turja. Kriivari.
(2001)
l Oy Uuden Suomen arkisto (Kansallisarkisto).
l Vesa Vares – Sakari Siltala: Sanan ja
kuvan vuosisata. Suomen Kuvalehti
1916–2016. (2016)

LEXUS HYBRIDI MALLISTO

AINA LADATTU.
AINA VALMIS.
Keskiviikkokerhoa esittävän maalauksen henkilöt:
Takaa vasemmalta toimitusjohtaja L. F. Hornborg, professori Nils Meinander, pääjohtaja Simbri Ahola, professori Ole Gripenberg,
ministeri Asko Ivalo, maaherra Jorma Tuominen, professori Erkki Leikola ja johtaja Onni Hiltunen.
Keskellä seisten vuorineuvos Juuso Walden, kansanedustaja Veikko Vennamo, eversti V.A.M. Karikoski, ministeri Sakari Tuomioja, professori Esa Kaitila, pääjohtaja Klaus Waris, toiminnanjohtaja Eero Antikainen, agronomi Veikko Ihamuotila, johtaja Aku Sumu,
maaherra Erkki Härmä ja ministeri Kauno Kleemola.
Istumassa pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä, pääjohtaja Teuvo Aura, toimitusjohtaja Aarne Leskinen, tasavallan presidentti Urho
Kekkonen ja ministeri Eero A. Vuori.
Vain osa poliittisesti laajapohjaisen kerhon jäsenistä kuului klubiin.
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Lexus-hybridejä ei tarvitse ladata. Ne ovat valmiina ajoon aina ja
kaikkialla – kirjaimellisesti, sillä Lexus Hybrid -mallisto on tarjonnut
hienostuneinta hybridivoimaa jo 13 vuotta, ja sen tarjoamasta
saumattomasta ajokokemuksesta nauttii jo yli miljoona ihmistä
ympäri maailman.
Tutustu Lexus-hybridimallistoon, jossa premium ja Suomen paras palvelu
ovat vasta lähtötaso: lexus.fi

Puheenjohtajalta

ONNEA MEIDÄN ISÄNMAAMME

KUTSU
Helsingin Suomalainen
Klubi ry:n
varsinaiseen
syyskokoukseen
Klubin sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 16. marraskuuta 2017 klo 18.00
alkaen Klubin tiloissa Helsingissä, Kansakoulukuja 3. Kokouksessa mm. vahvistetaan tuloja menoarvio sekä päätetään liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta sekä valitaan
johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle ja käsitellään muut Klubin sääntöjen 9. pykälässä
mainitut syyskokouksessa käsiteltävät asiat.
Johtokunnan jäseninä jatkavat Aarno Cronvall, Heikki Hult, Ari Huovinen,
Jussi Papinniemi ja Jouni Päivölä.
Syyskokous valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja kaksi johtokunnan jäsentä.
Puheenjohtaja Matti Viljanen on toiminut johtokunnan puheenjohtajana yhden kauden
2015–2017 ja Antti Virkkunen on toiminut jäsenenä yhden kauden (2015–2017).
He ovat molemmat uudelleenvalintakelpoisia.
Jarmo Pekkala on toiminut johtokunnan jäsenenä kaksi kautta vuosina 2012–2017
ja hän ei ole uudelleenvalintakelpoinen.

Helsingissä 15.10.2017
KLUBIN JOHTOKUNTA

H

erkistyn aina, kun kuulen maammelaulun. Se tuo mieleeni
jotakin todella suurta ja arvokasta. Se kuvastaa minulle vahvaa
tahdonvoimaa, suurta vapaudenhalua ja suurta rehellisyyttä ja
luottamusta kanssaihmisiin. Koen, että ilman vahvaa tahtoa
emme olisi itsenäisyyttämme kyenneet lunastamaan. Sisulla, sydämellä ja
päättäväisyydellä silloiset nuorukaiset, nykyiset veteraanit ovat maamme
luoneet – KIITOS!
Me suomalaiset olemme aina janonneet vapautta; halunneet pois ikeen
alta. Oma maa, oma tupa ja oma lupa -ilmaisu kuvastaa kansamme luonnetta. Demokratiamme on ainutlaatuisen vahva. Me siedämme sivistyneesti
erilaisuutta. Arvostamme sovinnollisuutta, koska juuri sovinnollisuus antaa
sen voiman ja ymmärryksen, mikä tarvitaan kansakunnan eheyden turvaamiseksi. Sama sovinnollisuus on kaiken positiivisen perusta yksilöstä koko
kansaan. Säilyttääksemme tämän voiman meidän tulee rohkeasti vaalia ja
sivistää aina uusia sukupolvia. Jokaisen yksilön omalla vastuulla on ylläpitää rehellisyyttä ja luottamusta. Kadotettua hyvyyttä on vaikea palauttaa.
Me elämme suurten muutospaineiden ympäröimänä ja me onnistumme
välttämättömissä uudistuksissa, kun rehellisyys ja luottamus näkyvät toimissamme. Meidän on rohkeasti tartuttava heikomman käteen. Ystävää ei
jätetä – yhdessä olemme enemmän.
KLUBISSA
Haluan lausua kiitokset kaikille syksyn ohjelmiston ja tapahtumien toteuttajille ja osallistujille. Onnittelut puhallinorkesterillemme, joka saavutti 15
vuoden iän. Orkesteri on vaikuttanut monen tilaisuuden tunnelmaan ja
myös siihen, että voimme kutsua itseämme kulttuuriklubiksi.
Meillä tulee olemaan hyvin vaativa tehtävä edessämme, kun arvostamamme toiminnanjohtaja Raimo jättäytyy eläkkeelle ja pitää löytää uusi
toiminnanjohtaja. Nyt tarvitaan intoa ja rohkeutta hakea toiminnanjohtajan
pestiä. Tehtävä on monipuolinen ja ainutlaatuinen.

Juhlavaa loppuvuotta!
M atti Viljanen
puheenjohtaja
ävän
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Klubilla tapahtuu
Itsenäisyys100n päätoimittaja Martti Häikiö

Sivustolla voidaan arvioida itsenäisyyden

perusarvoja

-I

tsenäistymisvaiheen tapahtumat
ja mukana olleiden henkilökohtaiset ratkaisut avaavat näköaloja
myös tämän päivän keskusteluun. Sivustolle voidaan asettaa kysymyksiä, ja etsiä niihin vastauksia. Sivustomme
avulla voidaan arvioida niitä perusarvoja,
joiden varaan valtiollinen itsenäisyytemme
rakentuu, määritti päätoimittaja Häikiö.

Vapaa ja kansanvaltainen
100-vuotias Suomi
Kansakunnan itsenäistyminen on Suomen historian hienoimpia hetkiä. Suomen
tarina poikkeaa kaikista muista samoihin aikoihin itsenäistyneistä maista siinä,
että Suomi ei ole ainoastaan säilynyt sata
vuotta vapaana, vaan ainoana maana myös
kansanvaltaisena.
http://itsenaisyys100.fi/suomen-itsenaistyminen-15-11-ja-ensimmainen-vallankumous/

Neljä tapahtumaa
johtivat itsenäistymiseen

Sivuston päätoimittaja,
professori Martti Häikiö
piti sivustojuhlan
pääpuheen, jossa
hän tutki syvällisemmin
kansakunnan tilaa
ja tarinaa.

Sivuston päätoimittaja,
prof. Martti Häikiö
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Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen pj. Erkki
K M Leppävuori ja Uuden Päivän rahaston hallituksen
pj. Johannes Koroma

Suomalaisen Klubin puheenjohtaja Matti Viljanen
Soilikki –puolisoineen.

Häikiö totesi, että puhuttaessa Suomen
itsenäistymisestä, on erotettava toisistaan
neljä eri tapahtumasarjaa: valtioyhteyden
katkeaminen, itsenäisyyden julistaminen.
itsenäisyyden tunnustaminen ja rauhansopimuksen tekeminen ja kiperä kysymys
Suomen yhteiskuntajärjestyksestä.
– Senaatin puheenjohtajan E. N. Setälä
totesi Suomen ja Venäjän valtioyhteyden
katkenneen käytännössä aamulla 7.11.1917.
Sen jälkeen valta siirtyi Suomeen. Setälä
kutsui eduskunnan puhemiehet neuvotteluun, jonka tuloksena eduskunta päätti
valita Suomen valtionpäämieheksi kolme
valtionhoitajaa.
Kun valtionhoitajia ei kyetty valitsemaan,
eduskunta päätti Maalaisliiton johtaja
Santeri Alkion ehdotuksesta käyttää itse
toistaiseksi korkeinta hallitusvaltaa.
Uusi istunto alkoi 16. marraskuuta kello 1
yöllä, jolloin vahvistettiin heinäkuussa säädetyt kunnallislait sekä kahdeksan tunnin
työaikalain. Istunto päättyi kello 2.40.
Siltasaarella kokoontui vallankumouksellisen keskusneuvosto jonka tarkoitus oli
ottaa valta työväen käsiin. Vallankumous
päätettiin aloittaa, mutta aamun tunteina

epäröinti sai vallan ja vallankumouksen
alkaminen peruttiin.
– Tässä vaiheessa oli jo selvää, että työväenliikkeen piirissä vallankumouksellinen
toiminta oli saanut etusijan parlamentaarisen vaikuttamisen sijaan, Häikiö sanoi.
Pian oli vain kaksi osapuolta: vallankumousta tavoittelevat sosialistit ja parlamentaarista tietä kulkevat porvarit. Mutta
kumpikin osapuoli valmistautui myös
aseelliseen yhteenottoon.
Häikiö puhui myös porvariston suhteesta
parlamentarismiin keväällä 1918.
http://itsenaisyys100.fi/vajaalukuinen-eduskunta-valitsi-kuninkaan-ja-vapautti-torpparit/
– Sosialistien vallankumous ja kapina oli
kukistettu sisällissodalla. Svinhufvud ja
muut senaattorit olivat säilyttäneet henkensä ja senaatti lopulta yhdistynyt toukokuun alussa 1918. Elämä pääsi jatkumaan.
Mutta parlamentarismi oli raskaasti
halvautunut. Uusia vaaleja ei järjestetty.
Vajaalukuinen eli ns. tynkäeduskunta teki
merkittäviä ja kauaskantoisia päätöksiä:
valitsi itsenäisen Suomen ensimmäisen
valtionpäämiehen ja vaihtoi Suomen lipuksi
sinivalkoisen ristilipun. Tynkäeduskunta
ajautui myös kiistaan hallitusmuodosta ja
valitsi Suomelle saksalaisen kuninkaan.
– Uusien vaalien jälkeen 1919 säädettiin lopulta Suomelle hallitusmuoto, jossa
valtionpäämiehelle annetut laajat valtaoikeudet rajoittivat merkittävästi parlamentin eli eduskunnan valtaa. Suomesta tuli
puoliparlamentaarinen maa, mikä purettiin
vasta vuoden 2000 valtiosäännössä, Häikiö
tähdensi. ❖

Kutsuvieraita Eeva-Liisa Virkkunen,
Pertti Virkkunen, Pirkko Hult, Heikki
Hult ja Inkeri Lohivesi

Mezzosopraano
Anna Danik

Ohjausryhmän
jäsen, eversti Pekka
Rapila

Kutsuvieraita Riitta Haverinen, Elias
IIrola, Leif Nordin ja Liisa Rintala.

http://itsenaisyys100.fi/
– Kansanvallan suuri kaari – kansakunnan eheys – on Suomen suuri kansallisomaisuus, jota meidän on syytä muistaa,
juhlia ja vaalia itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna, Martti Häikiö korosti.
TEKSTI: TIMO MARTIKAINEN
KUVAT: ANTTI VIRKKUNEN

Toiminnanjohtaja Raimo Ilveskero (kesk.).
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Uudet jäsenet tutuiksi Klubilla

Suomalaisen Klubin asettaman
sivuston ohjausryhmän puheenjohtaja, rehtori Ari Huovinen.

Merkittävä asema toi
Svinhufvudin nimeen

Lähes 1 000 sivua
yli 1 000 kuvaa
Sisällöstä ovat vastanneet
päätoimittajana professori
Martti Häikiö ja toimituspäällikkönä tohtori Jouko
Kokkonen. Sivuston osoite
on www.itsenäisyys100.fi.
Sivusto laajenee edelleen.

Sivuston toimituspäällikkö,
FT Jouko Kokkonen

Viestintätoimikunnan
puheenjohtaja Ari Huovinen
toivotti vieraat tervetulleiksi
sivuston julkistamisjuhlaan
Klubilla 12. syyskuuta.
– Itsenäisyys100.fi sivuston
teemaksi valittiin Suomen
itsenäistymisen tekijät ja
vaiheet. Suomen kolmantena
presidenttinäkin toimineen

Pehr Evind Svinhufvudin
merkitys itsenäistymisprosessissa on ollut poikkeuksellisen merkittävä. Siksi
sivuston otsikoksi muotoutui Svinhufvud – Suomen
itsenäistymisen tekijät ja
vaiheet, Ari Huovinen kertoi
sivuston nimen synnystä.
Huovisen mielestä sivuston
aineisto on erittäin korkeatasoinen, objektiivinen ja
luotettava. Se kertoo Suomen
itsenäistymisprosessin sekä
suomalaisen kansanvallan ja
oikeusvaltion kehityksen.
– Sivusto vastaa myös
kysymykseen, miten on
mahdollista, että vuoden
1905 yksikamarinen eduskunta on osoittautunut kestäväksi ja toimivaksi kokonaisen vuosisadan ajan, Ari
Huovinen sanoi.
TEKSTI: TIMO MARTIKAINEN
KUVAT: ANTTI VIRKKUNEN

”Itse pidän enemmän mustavalkokuvista, koska ne eivät
ole niin realistisia”, Hagström
sanoo

V
Uudet jäsenet kuuntelevat Jarmo Pekkalan molemmin puolin tarkkaavaisina puheenjohtaja Matti
Viljasen sanomaa. (kuva yllä)

K

ymmeniä uusia jäseniä kokoontui
Klubille syyskuun lopulla kuulemaan Klubista ja sen toiminnasta.
puhujina olivat puheenjohtaja, toimikuntien vetäjät, ravintoloitsija, klubimestarit,
verkkovastaaja ja päätoimittaja.
Antti Virkkusen kuvista päätellen uudet
jäsenet kuuntelevat hyvin keskittyneinä
sanomaa.

Tänä vuonna Klubiin on liittynyt 143
uutta jäsentä, joiden keski-ikä/syntymävuosi on 1957.
Nuorin tänä vuonna liittynyt on 24-vuotias ja vanhin uusi jäsen on syntynyt 1937.
Viime vuonna liittyi jäseneksi vajaa neljännes vähemmän. (TM)

alokuvaaja Carl
Gustaf Hagström
kuvasi Arvo Ylppöä ja hänen perhettään
28 vuoden ajan. Kuvia on
kertynyt tuhansia, joista
viimeisimmät kuvat ovat
vuodelta 1990, jolloin
Ylppö oli 102 vuotias. Hagström on valinnut Klubin
näyttelyyn 21 kuvaa, joista
11 on värillistä ja loput
mustavalkoisia. (AV)

Turku 2017

KUVA: ANTTI VIRKKUNEN

H

elsingin Suomalainen Klubi on
tuottanut Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi
poikkeuksellisen laajan
verkkosivuston Suomen
itsenäistymisen taustoista,
dramaattisten vuosien 19171918 yksityiskohdista sekä
Suomen noususta yhdeksi
arvostetuimmista demokratioista ja sivistysmaista.

Sitä tullaan jatkossakin
päivittämään säännöllisesti.
Verkkosivustoa täydentää
myös osaltaan päiväkohtainen vuoden 1917 uutisseuranta twitterissä tilillä
@jouko_kokkonen.
Aineisto sisältää tällä
hetkellä 931 sivua ja yli 1000
valokuvaa. Ulkoisia linkkejä eri sisällöntuottajiin
ja arkistoihin on noin 70.
Sivusto sisältää myös noin
400 henkilön pienoiselämäkerrat. Näillä henkilöillä on
ollut merkittävä vaikutus
itsenäistymisen eri vaiheissa
ja suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurisen sekä mm.
urheilullisen identiteetin
kehittymisessä.

KUVAT: ANTTI VIRKKUNEN

WWW.ITSENÄISYYS100. FI

–sivusto on avara ja
laadukas ikkuna Suomen
itsenäistymisen vaiheisiin, maamme kasvuun ja
kehitykseen sekä kansalaisten arkeen aina
1860-luvulta asti.

Arvo Ylppö –kuvia
esiteltiin salissa

KUVA: ANTTI VIRKKUNEN

Suomalainen Klubi
julkaisi laajan itsenäisyys-sivuston

Sivuston tekijät
n Hankkeen johto- ja rahoitusryhmän puheenjohtajana on toiminut rehtori Ari Huovinen.
Projektiryhmän puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Raimo Ilveskero. Eversti Pekka Rapila on
sihteerinä huolehtinut hankkeen prosessin ja seurannan edistymisestä.
Sivuston päätoimittajana on toiminut professori Martti Häikiö Häikiö ja toimituspäällikkönä että toisena
kirjoittajana tohtori Jouko Kokkonen.
Sivuston teknisestä toteutuksesta on vastannut Edita Publishing Oy. Asiantuntijaosapuolina ovat toimineet
Opetushallitus ja Historian ja Yhteiskuntaopin Opettajien Liitto r.y.
Hankkeen päärahoittajana on toiminut Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Sivuston toteuttamista ovat tukeneet
merkittävästi myös Uuden Päivän rahasto, Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Sotavahinkosäätiö,
P.E. Svinhufvudin muistosäätiö ja Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry

M

usiikkimatinean
3.10.2017 yhteydessä klubiveli
Jarmo Virmavirta kertoi
ajankohtaisesta kollaasiteoksestaan Turku 2017. Teos
oli Klubin lokakuun kuukauden taideteos. (AV)

www.itsenäisyys100.fi
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Iltapäivämatinea
tarjosi Beatles-paketin

Ars longa vita brevis

STURE GRIPENBERG VALOKEILASSA

N

eil Berrymenin
(kitarat, laulu) ja
Lauri Kivi-Koskisen (kitara, piano, laulu)
the Neatles -duo soitti
kymmenen The Beatlesin
kappaletta ja tarjosi kuulijoille uutta pohdittavaa
niiden taustoista.
The Beatlesin kappaHey Jude oli herkkä viimeinen kappale,
leista löytyy melodiakuljossa Lauri lauloi ja soitti flyygeliä ja Neil
kujen lisäksi paljon mieakustista kitaraa.
lenkiintoisia näkökulmia
ja taustoja, joita Neil Berrymen sujuvasti kertoili kappaleiden
esittämisen lomassa.
Love Me Do oli The Beatlesin läpimurtosingle, josta Neil kertoi
olevan kolme eri versiota: yksi alkuperäisen rumpalin Pete Bestin
kanssa tehty, toinen Ringo Starrin soittama ja kolmas, jossa rumpuja soittaa studiorumpali Andy White. Tässä versiossa Ringo
Starr helistää tamburiinia.
Vastaavia pieniä tietopaketteja Neil tarjoili koko matinean
ajan. Myös kevyempää tietoa oli tarjolla: kun The Beatles oli ensivierailullaan Yhdysvalloissa ja vietti iltaa Bob Dylanin kanssa,
tämä oli tarjonnut pojille marijuanaa. Tuohon aikaan Liverpoolin
veijarit olivat harrastaneet vain viskiä kolalla ja ilmoittivat etteivät polta.
TEKSTI JA KUVAT: KARI STORCKOVIUS

Taiteilija Sture Gripenberg ja illan isäntä
Antti Virkkunen.

S

ture Gripenberg kertoi taiteestaan
ja elämästään klubi-illassa 9.10.
Hämmästyttävän monipuolisen
uran tehnyt klubiveli on toiminut paitsi
vapaana taiteilijana, myös ammattigraafikkona, teollisena muotoilijana ja jopa
venesuunnittelijana.
Gripenberg tunnetaan parhaiten
upeista akvarelleistaan, erityisesti taistelukoneista action-tilanteissa. Näiden maalausten vauhti, dynamiikka ja
rohkea sommittelu tempaavat katsojan
mukaansa. Kaikkien lentokoneteosten
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lähtökohtana on todellinen taistelutilanne, tunnetut lentäjät ja tarkasti tutkitut konetyypit.
Graafikkona ja muotoilijana Sturen
asiakkaana on ollut pääasiassa suomalainen suurteollisuus. Hän on piirtänyt
ja maalannut Wärtsilän laivoja, Valmetin paperikoneita, Tampellan teollisuutta ja Partekin betonitehtaita. Sturen
purjehdusharrastus on myös laajentunut
venesuunnitteluksi. Hän on suunnitellut
arvostettuja Targa- ja Nordic-veneitä.
Taiteilija Sturella on kaiken aikaa
luonnoslehtiö taskussa. Herkkiä tuokiokuvia syntyy lyijykynällä ja akvarellisiveltimellä. Piirtämisen Sture aloitti
jo ennen talvisotaa Viipurissa, missä
hän piirteli kaikkien kotona löytyneiden pahvilaatikoiden sivut täyteen. Ura
jatkuu vahvana edelleen. Nyt 83-vuotiaana on valmistumassa kahden vuoden
suururakka, 22 akvarellia ilmavoimien
konetyypeistä. Nämä teokset on tilannut yritysjohtaja Ilkka Brotherus, ja ne
esittävät kaikkia niitä konetyyppejä,

Runopiiri aloitti Klubilla

K

Timo Mäkinen Monte Carlossa 1965.

joilla Ilkka Brotheruksen isä Johannes
Brotherus on lentänyt.
Sturen värikäs ja koskettava tarina
lumosi kuulijat. Koimme syvällisen
ja hienon taideillan. Sturen sanoin
”Kukaan ei synny taiteilijaksi, mutta
jos on riittävästi lahjakkuutta ja valmis
tekemään kovasti töitä, voi mahdollisesti
kasvaa sellaiseksi”
TEKSTI: ANTTI VIRKKUNEN
KUVAT ELIAS IIROLA

eväisen Timo Närhinsalon lausuntamatinean yhteydessä käytiin
keskustelua lyriikan harrastamisesta Klubilla. Perustettiin runopiiri, joka kokoontui
ensimmäisen kerran maanantaina 18. syyskuuta.
Pohdittiin mitä runopiirissä
tehdään. Esille nousi kolme
pääsuuntaa: runojen kirjoittaminen ja siihen liittyvä toiminta, runoista tiedon jakaminen ja keskustelu sekä tietysti
runojen esittäminen. Illassa
saimme kuulla oivallisia esityksiä Suomi-100-teemalla. Marja
Pitkämäki ja Ismo Suksi Suomen Lausujain Liitosta ilahduttivat meitä sikermällä klassisia
ja uudempiakin runoja.
Esittämiseen läheisesti liittyen ehdotettiin jonkinlaisten

arviointi- tai ”kritiikki”-tilaisuuksien järjestämistä. Johtopäätös oli, että ammattimainen, kannustava ja rehellinen
palaute auttaa jokaista omaan
kehitykseensä panostavaa
runoilijaa.
Runoihin liittyvä taustatieto
kiinnosti osallistujia ja toivottiinkin esim. suomalaisen
lyriikan ja runoilijoiden käsittelemistä esitelmien muodossa.
Myös liberaalille nykyrunolle
voisi kertoa teoriapohjaa ja tarjota tietoa runouden ja musiikin yhdistämisestä.
Seuraava runopiirin kokoontuminen pidetään 20. marraskuuta 2017 ja siitä eteenpäin
noin kahden kuukauden välein.

Helsingin Suomalainen
Klubi etsii
toiminnanjohtajaa
Nykyisen toiminnanjohtajamme jäädessä eläkkeelle tarjoamme valittavalle henkilölle mielenkiitoisen ja antoisan tehtävän 141 vuotiaan perinteikkään Helsingin Suomalaisen Klubin toiminnan,
hallinnon ja talouden vastuullisena johtajana.
Klubissa on 3100 jäsentä ja sen vuotuinen liikevaihto on puolitoista miljoonaa euroa.
Klubi omistaa kiinteistön, josta osa on vuokrattu
ulkopuolisille tahoille.
• Valittavalta henkilöltä odotamme kokemusta järjestö-/yritystoiminnasta ja taloushallinnosta
• Tehtävän hoitaminen edellyttää ammattimaista
otetta, kykyä rakentavaan yhteistyöhön niin sisäisesti kuin vuokralaisten kanssa sekä hyvää kommunikointitaitoa ja esiintymiskykyä
• Klubin kehittäminen johtokunnan linjausten
mukaisesti vastaamaan tulevaisuuden tarpeita
kuuluu toiminnanjohtajan tehtäviin, erityisesti tietohallinnon kehittäminen sisältää haasteensa
• Toiminnanjohtaja toimii oman toimensa ohella
Helsingin Suomalisen Klubin säätiön asiamiehenä
• Toiminnanjohtaja vastaa vuokralaissuhteiden
hoidosta
• Tehtävää käytettävästä työajasta sovitaan erikseen, nykyisin tehtävä on osa-aikainen
• Kansainvälisten yhteyksien ja vieraiden hoitaminen edellyttää englannin kielen taitoa, muu
kielitaito on eduksi
• Klubin palveluksessa on päätoiminen Klubin
sihteeri ja kaksi klubimestaria
• Hakemukset on lähetettävä 24.11.2017 mennessä.
Tiedusteluihin vastaa Klubin johtokunnan
puheenjohtaja Matti Viljanen,
puhelin 0400-663810 tai
sähköpostitse: puheenjohtaja@klubi.fi
Hakemukset palkkatoivomuksineen on osoitettava johtokunnan puheenjohtajalle osoitteella
Helsingin Suomalainen Klubi ry,
Kansakoulukuja 3, 00100 Helsinki.
Kuoreen merkintä ”toiminnanjohtaja”.
HELSINGIN SUOMALAISEN KLUBIN
JOHTOKUNTA
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Hummereita pyytämässä Hönön saaren edustalta

Tytär kannusti matineaesitystä

K

ymmenkunta klubilaista Lasse Ruuskasen ja Petri Hämäläisen johdolla
kävi lokakuun puolivälissä pyytämässä
hummereita pienessä kalastajakylässä Hönön
saarella Göteborgin lähistöllä.
Läpi illan ja yön jatkunut sade taukosi lähtiessämme aamulla merelle kalastaja Lasse
Englundin komennossa, mutta tuuli yltyi melkoiseksi myrskyksi.
Mertojen nostaminen ankarasti keikkuvassa
veneessä oli haastavaa. Onnistuimme kuitenkin saamaan riittävästi hummereita ja taskurapuja. Merenkäynti rassasi sisäkalujamme,
mutta Gammel Dansk -ryyppy auttoi pitämään
tilanteen kutakuinkin hallinnassa. Palates-

L

okakuun alun matinea
tarjosi upeata Johannes
Brahmsin, Johann Sebastian Bachin ja Pehr Henrik
Norgrenin kamarimusiikkia.
Sitä esittivät Barbora Hilpo alttoviulu, Marko Hilpo piano sekä
Seppo Kimanen sello. Myös Hilpojen tytär Miriam oli paikalla
kannustamassa vanhempien
esitystä.

TEKSTI JA KUVAT: ANTTI VIRKKUNEN

KUVAT: ANTTI VIRKKUNEN

TEKSTI JA KUVAT: ANTTI VIRKKUNEN

samme mereltä meitä tuijotteli uteliaina noin
neljänkymmenen hylkeen lauma erään pienen
luodon rantavedessä.
Meren antimet keitettiin kalastajan johdolla
hotellimme terassilla suuressa padassa. Hummeri-illallinen asiaankuuluvine ruokajuomineen oli ikimuistoinen gourmet-elämys. Seuraavana päivänä kotimatkalla poikkesimme
tietenkin Göteborgin keskustaan Feskekyrkakalahalliin, jossa maistelimme ostereita ja
muita upeita kalaherkkuja.

Vuoden
Klubiteko hakuun
n Johtokunta voi harkintansa mukaan palkita
vuosittain Klubin kevätkokouksen yhteydessä vuoden
Klubiteon tekijän.
Palkinto annetaan Klubin
jäsenelle, joka nimeämisvuotta edeltävänä vuonna
on erityisen ansiokkaasti
edistänyt Klubin toimintaa
tai on erityisen aktiivisesti
osallistunut klubihengen
kohottamiseen.
Esityksiä vuoden Klubiteon
saajaksi voivat tehdä kaikki
Klubin jäsenet.
Esitykset perusteluineen
tulee toimittaa kirjallisesti
tai sähköpostilla (toiminnanjohtaja@klubi.fi) viimeistään 21.12.2017 mennessä
palkitsemistoimikunnan
käsittelyä varten.

Fasaanijahtiin
helmikuulla
Barbora äidin ja Marko isän soittoa kuunteli myös Miriam Hilpo, 6v.

Ja niin kuuntelee myös sellotaiteilija
Seppo Kimanen.

Vasemmalta Marko Kokkonen, Jorma Hämäläinen, Panu Tikka,
Jussi Vartiainen ja Lauri Palojärvi.

KUVAT: ANTTI VIRKKUNEN

ARS17
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Klubin kuvataidesyksy
aloitettiin 6.9
ARS17 -nykytaidenäyttelyllä.
Tällä kertaa
Kiasma yllätti
positiivisesti
joukkomme.
Teoksia ihmettelevät vasemmalta Reijo
Markku, Jorma
Wartiovaara ja
Reijo Vihko.

Mitä useampi kokki…, vasemmalta Petri Hämäläinen, Jorma
Hämäläinen, Lasse Ruuskanen ja
Lauri Palojärvi.

n Klubin metsästäjät lähtevät Hyvinkäälle 2. helmikuuta fasaanijahtiin, joka
tapahtuu kolmen seisovan
koiran avulla, neljä fasaania/ampuja.
Päivä alkaa aamiaisella,
sitten noin 2 tuntia metsästystä, makkaralounas
riistamajalla, uusi noin 2
tunnin maastokierros ja
lopuksi riistapäivällinen
majalla. Jahdin isäntänä
toimivat Hannu Vaahtio ja
Terho Salo.
Päälle sään mukainen
jahtivarustus ja haulikko.
Henkilökohtaiset aseenkantolupa ja metsästyskortti oltava mukana.
Ilmoittautumiset ja maksut
klubin järjestelmän kautta.
250€/henkilö.
Jukka Kivi 0400 709 967,
Hannu Vaahtio, 0400
555 31,1 HYPERLINK
”mailto:hannu.vaahtio@asumaan.fi” hannu.vaahtio@
asumaan.fi
ja Terho Salo, 050 548 3450,
HYPERLINK ”mailto:terho.
salo@dnainternet.net”
terho.salo@dnainternet.net
jakavat lisätietoa.
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Teksti: Janne Virkkunen
Kuvat: Antti Virkkunen

Euroopan arvojen puolustaja

K

Klubi-illassa Katainen sanoi, että hänen esityksensä voisi olla otsikoitu ”Maailma murroksessa – EU uudistumassa”. Katainen veti
hyvin väkeä, sillä klubiveljeä oli kuuntelemassa täysi sali.

atainen mainitsi huonoina esimerkkeinä Puolan ja Unkarin ja sanoi, että
EU:lla on oikeus puuttua asioihin,
jos joku jäsenmaa ei noudata yhteisiä
arvoja. ”Arvot eivät ole vain juhlapuheiden aihe. Arvojen puolesta on
pakko tehdä töitä.”

Arvot koetuksella
Espanjassa
Katainen tuskin osasi ennakoida,
kuinka tärkeätä arvojen puolustaminen on, kun vain muutamaa viikkoa
myöhemmin uutisiin tulvivat EU:n
jäsenmaan Espanjan hallituksen kovat
ja väkivaltaiset otteet Katalonian kansanäänestyksessä alueen itsenäistymisestä.
Katainen on komissiossa avainpaikalla. Hän on yksi komission varapuheenjohtajista, jonka tehtäväkenttään
sisältyvät työllisyys, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky. Kaikkiaan Katainen koordinoi kymmenen komissaarin
työtä.
Katainen,46, on kokenut poliitikko. Hän on entinen kokoomuksen
puheenjohtaja, valtiovarainministeri ja
vuosien 2011-14 pääministeri.

Trumpin valinta
edusti epäjatkuvuutta

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen puolusti voimakkaasti eurooppalaista arvopohjaa. ”Sitä ei pidä muuttaa, vaan sitä pitää vaalia”, Katainen sanoi
vahvassa alustuspuheessaan vieraillessaan klubilla 21. syyskuuta. ”Meillä ei ole mitään,
jos arvot (ihmisarvojen jakamattomuus, oikeusvaltio, rule of law) rapautuvat.”
20
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Illan vetäjä, Suomen
EU-politiikan yksi arkkitehti, Eikka Kosonen
kysyi, onko EU:n yhtenäisyys todellisuutta.
Katainen vastasi:
”Hieman provokatiivisesti sanottuna
Eurooppaa horjuttavat enemmän oikeusvaltiokysymykset kuin
Brexit.

Klubi-illassa Katainen sanoi, että
hänen esityksensä voisi olla otsikoitu
”Maailma murroksessa – EU uudistumassa”. Katainen veti hyvin väkeä,
sillä klubiveljeä oli kuuntelemassa
täysi sali.
Katainen maalasi aluksi melkoisen
synkän kuvan maailmasta kymmenen kuukautta sitten: Donald Trumpin
valinta Yhdysvaltain presidentiksi oli
hänen mielestään merkittävä epäjatkuvuus, maahanmuuttokriisi iski
hankalaan tilaan, kyber-hyökkäykset
horjuttavat, Brexit teki sekin epäjatkuvuuden, Puolassa on haastettu
oikeusvaltiota oikein urakalla, nationalismi on noussut, valeuutisista on
tullut salonkikelpoisia ja poliittisista

epäjatkumoista on kasvanut epäluottamus turvallisuustilanteen heikkenemiseen.
Maailma oli siis huonossa tilanteessa, Katainen tiivisti. Talouskriisi
romutti hänen mielestään keskinäisen
luottamuksen. ”Omistajan kiinnostus
Euroopan kehittämiseen väheni. Jopa
hallitusten johtajat irtisanoutuivat
Euroopan omistajan roolista, minkä
seurauksena kansallinen omistajuus
liudentui.”
”Meille on sanottu, että katsokaa
komissiossa peiliin. Peiliin katsominen
ei kuitenkaan auta, jos omistajat eivät
käytä ääntä ja se ääni tulee hallituksista ja parlamenteista.”

Suuri mielialojen
muutos tapahtunut
Katainen oli kuitenkin tapansa mukaisesti optimisti, sillä kymmenessä kuukaudessa on tapahtunut hänen mielestään suuri julkisen mielialan muutos
ja se muutos on lähtenyt kansalaistasolta. Ihmiset alkoivat uskoa, että
ratkaisut löytyvät yhteisesti, Katainen
sanoi ja poimi tuekseen eurobarometrin luvun: 68 prosenttia kokee olevansa EU-kansalaisia.

Vapaakaupan
puolustaja
Komission varapuheenjohtaja luetteli EU-tason saavutuksia, joista hän
mainitsi kyber-hyökkäysten torjunnan, paremman ulkorajojen valvonnan
sekä tulossa olevan päätöksen ryhtyä
pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön
puolustuksen saralla, mikä voi koskea
niin kyber-hyökkäyksiä, kriisinhallintaa kuin yhteisiä materiaalihankintojakin.
Katainen puolusti vahvasti vapaakauppaa, joka on unionille väline edistää arvoja ja ihmisoikeuksia. Kanadasopimus on neuvoteltu ja Japani-sopimus on viimeistelyssä, Katainen sanoi
ja lisäsi muut ajankohtaiset alueet
tämän vuoden loppuun ja ensi vuoSuomalainen Klubi I3I 2017
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Presidentti Martti Ahtisaari mainitsi,
että presidentti Erdogan on käyttäytynyt tavalla
kuin haluaisi diktatuurin.

Brexit-neuvotteluista Katainen
sanoi, että ne pitää hoitaa niin,
että keskinäinen luottamus säilyy.

kori, joka olisi yhteisesti taattu. Silloin
yhteisvastuu voisi olla perusteltu.”
Katainen korosti, että orjallinen
näkemys estää yhteisvastuu on este
uudistukselle. ”Tarvitaan sitoutunutta
omistajuutta, ettei vain vastusteta,
vaan tiedetään, mitä halutaan.”

Pragmaattinen yhteistyö
toimii Turkin kanssa
Hannu Öhrling kysyi, kauanko pitää
sietää Turkkia.
Kataisen mukaan hänellä on lämmin suhde Turkkiin, mutta maa on
jo vuosia mennyt väärään suuntaan.
Katainen huomautti virkamiesten kertoneen, että pragmaattinen yhteistyö
kuitenkin toimii. Katainen valitti turkkilaisten ”surkean aggressiivista retoriikkaa”, mutta päätyi kuitenkin siihen, että jos voidaan säilyttää keskusteluyhteys ja pitää Turkki mieluummin
lähempänä kuin kauempana.

Oikeusvaltiokysymykset
Brexitiä tärkeämpää

Ahtisaaren mukaan Turkin tilanne on hankala
ja on parasta varautua
siihen, että jäsenyyden
saamiseen menee 20
vuotta. Perusvirheenä
Ahtisaari piti sitä, että
EU otti viime vuosikymmenellä kovalla vauhdilla uusia jäseniä

delle: Mercosur, Meksiko, Singapore,
Vietnam ja Chile sekä vuonna 2019
Australia ja Uusi-Seelanti.

Valtioiden velkapaperit
yhteisesti taattuun koriin
Talous-ja rahaliiton tulevaisuutta käsitellessään Katainen kehotti kaikkia
ulos vanhoista poteroista. ”Finanssikriisin aikainen retoriikka on ohi.
Optimaalinen valuutta-alue voidaan

tehdä jaksotuksin. Yhteisvastuun
vastustaminen oli aikanaan tärkeätä,
mutta nyt katse on käännettävä eteenpäin ja riskien pienentämisen jälkeen
yhteisvastuukin voi tulla kysymykseen.”
Mitä yhteisvastuu voisi tarkoittaa?
”On mielekästä mennä siihen, että
myös valtioiden velkapaperit ovat
riskillisiä. Eräänlainen ”Safe asset”
olisi tehdä eri valtioiden velkakirjoista

Illan vetäjä, Suomen EU-politiikan
yksi arkkitehti, Eikka Kosonen kysyi,
onko EU:n yhtenäisyys todellisuutta.
Katainen vastasi: ”Hieman provokatiivisesti sanottuna Eurooppaa horjuttavat enemmän oikeusvaltiokysymykset
kuin Brexit. Ihmisoikeuksien kohdalla
ei voi tehdä kompromisseja. Olen
erittäin huolissani Puolan ja Unkarin
suhteen. Milloin tällainen hullutus
loppuu. Kenenkään ei ole tarkoitus
luoda A- ja B-luokan Eurooppaa, jollaisia pelkoja Keski- ja Itä-Euroopassa
on.”
Katainen kommentoi myös Ranskan
uuden presidentin Emmanuel Macronin Euroopan unionia koskeneita
puheita. Macronin ajatukset EU:n
budjetista eivät hänen mielestään ole
vielä täsmentyneet.
Antti Lassila kysyi, miten jäsenmaa
saadaan ulos EU:sta, jos se ei noudata eurooppalaisia arvoja. Katainen
vastasi, että ollaan vielä kaukana siitä,
että Puolalle osoitetaan ovea. ”Jos
Puola ei muuta politiikkaansa, harmittaa, ettei keinovalikoimassa ole
mahdollisuutta jäädyttää rakennerahastojen maksuja. Niin vain on, että
money talks.”
Brexit-neuvotteluista Katainen
sanoi, että ne pitää hoitaa niin, että
keskinäinen luottamus säilyy. Kiintoisasti Katainen sanoi, että sopimusta
on vaikea saada aikaan, jos ei tiedetä,
mitä toinen haluaa. ”Eri mieltä olevien
kanssa olisi helpompi neuvotella. Jostakin sopimus saadaan, mutta tilanne
ei nyt näytä hyvältä.”

Perusvirheenä Ahtisaari
piti sitä, että EU otti viime
vuosikymmenellä kovalla
vauhdilla uusia jäseniä.

Emeritusdiplomaatti
Jaakko iloniemi piti
Jyrki Kataisen puhetta
rohkeana, sillä
”ei ole tavallista puhua
yhteisvastuun puolesta”.

Erdoganin käytös viittaa
diktatuurin haluun
Presidentti Martti Ahtisaari mainitsi,
että presidentti Erdogan on käyttäytynyt tavalla kuin haluaisi diktatuurin. ”Jotkut sanovat, ettei Turkista
tule jäsentä 20 vuoteen.” Ahtisaaren
mukaan tilanne on hankala ja on
parasta varautua siihen, että jäsenyyden saamiseen menee 20 vuotta.
Perusvirheenä Ahtisaari piti sitä,
että EU otti viime vuosikymmenellä
kovalla vauhdilla uusia jäseniä.
Ahtisaari piti myös ongelmana,
että puhutaan läntisistä (western)
arvoista, kun pitäisi puhua globaaleista arvoista.
Pakolaiskriisin Katainen näki olevan nyt lepotilassa, mutta ”on hyvin
mahdollista, että pakolaisvirta alkaa
uudelleen kiihtyä eikä Unionilla ole
vastausta, jos pakolaisia tulee 3-5 miljoonaa.”
Katainen näki hitaana keinona, jos
yritetään auttaa lähtömaiden ongelmissa. Euroopan pitää hänen mielestään tottua siihen, että maahanmuuttoa tapahtuu. ❖
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Teksti: Janne Virkkunen
Kuvat: Antti Virkkunen

Onko komissio valmis
puolustamaan vapaakauppaa
ja liberaalia kansainvälistä
järjestystä, kun Brexit ja Trump
vievät toiseen suuntaan?

Katainen Klubilehdelle:

KOMISSION PUHEENJOHTAJA
ajaa tehokkaampaa päätöksentekoa

En usko, että kaikki asiat mitä hän
esitti, lentävät ainakaan lyhyellä
tähtäyksellä, mutta veikkaan, että
valtaosa.
Mitä Euroopan finanssiministeri
voisi tarkoittaa?
Onko siihen realistista mallia?

M

inusta se tarkoittaa sitä, että
talouskomissaari olisi myös
euroryhmän puheenjohtaja.
Siihen uudistaminen voisi loppua eli
pantaisiin vain kaksi postia yhteen.
Olen ajanut sitä aikaisemmin pääministeriaikana. Silloin se ei saanut
kannatusta ja jos sitä halutaan edistää, sama henkilö koordinoisi kaikkia
rahoitusvälineitä toisin kuin nyt ja sitä
voisi käyttää jäsenmaiden rakenneuudistusten vauhdittamiseen. En pidä
sitä kovinkaan dramaattisena uudistuksena, mutta siitä en pidä, että sitä
kutsutaan nimellä ministeri, koska
komissiossa ei ole yhtään ministeriä
eikä EU:ssa ole yhtään ministeriä. Se
sotkee vain ihmisten ajattelua.

Klubilehden Janne Virkkunen haastattelee varapuheenjohtaja Jyrki Kataista Klubilla.

Komission varapuheenjohtaja
antoi Klubilehdelle haastattelun
EU-illan jälkeen. Häneltä kysyttiin
muun muassa komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin
äskettäisestä puheesta Europarlamentissa.
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Komission puheenjohtaja
Jean-Claude Juncker maalasi
vahvan federalistisen unelman
puheessaan parlamentissa.
Uskooko komissio tosissaan,
että siihen suuntaan on valmiutta
jäsenvaltioiden keskuudessa?

E

n kokenut sitä kovin federalistisena julistuksena. Hän esitti
uudistuksia turvallisuuteen,
kattaen myös kyber-turvallisuuden,
ja puolustusalalle, kauppapolitiikkaan sekä sosiaaliasioihin lähinnä
työntekijöiden oikeuksiin liittyen. Ja

sitten itse asiassa institutionaalisia
muutoksia, jotka mahdollistaisivat
tehokkaamman päätöksenteon kuten
Eurooppa-neuvoston ja komission
puheenjohtajuuksien yhdistämisen ja
sitten euroryhmän puheenjohtajan ja
talouskomissaarin tehtävien yhdistämisen. Samoin hän esitti sitä, että
ulotettaisiin päätöksenteon määräenemmistö ulkopolitiikan saralle tietyissä asioissa. Vähän makuasia, kuka
näkee sen federalistisena ja kuka ei.
Junckerilla oli visio, mutta enemmän
koin, että se oli eteenpäin kallistuva ja
konkreettinen.

Miten jäsenmaat voisivat
hyväksyä suuremman eurooppalaisen budjetin? Missä asioissa?
Päättäisikö siitä parlamentti
ja neuvosto yhdessä?
Pitäisikö päätös säilyttää
euromaiden omassa kontrollissa?

T

uleva budjetti, joka alkaa 2021
tulee olemaan jokseenkin pienempi kuin nykyinen johtuen
Brexitistä. Toivottavasti ei kuitenkaan
yhtä paljon pienempi kuin mikä olisi
Britannian aukko. Osittain jäsenmaat
kontribuoisivat enemmän ja osittain
käyttäisivät budjettia toisella tavalla.
Ilmaisen rahan sijasta tarjottaisiin
luottoja ja rahoitusinstrumentteja.
Nykyisten menoreikien lisäksi lisävaroja tarvitaan turvallisuuteen, rajavalvontaan, maahanmuuttoon ja innovaatioihin ja tutkimukseen ja kehitykseen.

Niissä EU:n lisäarvo kansallisvaltioihin on kaikkein suurin. Mutta todennäköisesti joudumme tekemään aika
kovaa menojen leikkausta.
Ensi kesään mennessä komissio
tekee budjettikehysesityksen, jonka
jälkeen jäsenmaat pohtivat tykönään ja muodostavat oman näkemyksensä. Tämän jälkeen jäsenmaat
yrittävät saada yhteisen näkemyksen
Eurooppa-neuvostossa, parlamentti
miettii tykönään ja muodostaa kantansa ja sitten alkavat neuvottelut
neuvoston ja parlamentin välillä eli
kansallinen vastuu on aika suuri.
Hallitukset määrittävät omat painopisteensä ja Suomessahan eduskunnan vaikutusvalta on suuri. Suomen
eduskunta on ehkä vaikutusvaltaisin
eduskunta koko Euroopassa.
Onko komissio valmis puolustamaan vapaakauppaa ja liberaalia
kansainvälistä järjestystä,
kun Brexit ja Trump vievät
toiseen suuntaan?

E

U:lle vapaakauppaneuvottelut
ovat taloudellinen ja kauppapoliittinen kysymys, mutta siitä
on tullut nyt hyvin selkeästi poliittinen kysymys. Yhdysvaltojen muuttuneen tilanteen jälkeen komissiota
on lähestytty entistä aktiivisemmin
Aasian maiden ja Etelä-Amerikan
suunnilta. Meksiko on ollut erittäin
aktiivinen ja haluaa kauppasopimuksen EU:n kanssa, mikä johtuu tietenkin Yhdysvaltojen uudesta tilanteesta.
Näin ollen halutaan avata kauppa ja
se auttaa modernisoimaan Euroopan
taloutta, mutta haluamme tehdä EU:n
ja kolmansien maiden välisiä poliittisia
sopimuksia ja siten edistää arvojamme
ja arvopohjaamme kolmansissa maissa.
Vapaakauppasopimuksista on tullut
erittäin poliittisia ja näin väline poliittisten arvojen ja intressien edistämiseen.

Kiinan rooli?

K

iina puhuu vapaakaupasta,
mutta teot ovat valitettavan vähäisiä. Kiinassa on nyt
välikausi menossa. Kommunistisen
puolueen kongressi lokakuussa ja se
on heijastunut pidemmän aikaa eikä
Kiina ole tehnyt suuria muutoksia.
Nyt odotamme jännityksellä, mitä
tapahtuu puoluekokouksen jälkeen ja
millaisia linjauksia Kiina nyt ryhtyy
tekemään.
Mihin komissio on valmis
Euroopan valuuttarahaston
rakentamisessa?

S

e voisi olla ihan järkevä luomus.
Meillä on tällä hetkellä EVM eli
Euroopan vakausmekanismi,
josta myönnetty luottoja mm. Kreikalle. Se voisi olla perusta Euroopan
valuuttarahastolle. Veikkaan, että
Euroopan valuuttarahasto luodaan,
mutta suurin kysymys on, mitä kaikkea sen tehtäviin kuuluu. Olisiko se
vain kriisirahasto vai olisiko jotakin
kasvuroolia - kaikki on vielä auki.
Paljon puhutaan EU:n legitimiteetistä. Millainen ongelma tässä
on se, että EU:hun on muodostunut
verorälssi, joka maksaa paljon
vähemmän veroja kuin jäsenmaiden
kansalaiset omassa maassaan?

O

n, siinä mielessä, että on hirveän helppo maali arvostella
EU:n virkamiehiä, jos heidän
verotuksensa poikkeaa kovasti jäsenmaiden verotuksesta. Tämä taitaa olla
tilanne kaikissa kansainvälisissä järjestöissä. Kyllä on se ongelmallista. ❖
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asiantuntijavieraat

SUOMALAISEN KLUBIN

SOTE
JUNA YSKII
Teksti: Kalevi Suortti
Kuvat: Elias Iirola
Kuvituskuva: Yrjö Klippi

–EI TULE VAIVATTA
VALINNANVAPAUS
Ulkomaiset mallit tuskin lisäävät soten kustannustehokkuutta
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on rakennettu kuin Iisakin kirkkoa.
Sote-soppaa ovat vuorollaan hämmentäneet lähes
kaikki puolueet. Nyt kokin
paikalla touhuavat keskusta
ja kokoomus. Oman mausteensa soppaan tuo myös
sinisten ministeriryhmä.

meritusprofessori Martti Kekomäki
kiteytti Klubin talouspolitiikan illassa
yhden sote-uudistuksen perusongelmista todetessaan, että ei ole helppoa hakea tehoa tehottomammilta.
Suomen nykyinen sosiaali- ja terveydenhoidon järjestelmä on yksi maailman kustannustehokkaimmista.
Siksi ulkomaisista malleista, mitä nyt
on käytetty, on vaikea odottaa apua
tehokkuuden parantamiseen.
Sote-keskustelu on kulminoitunut
kahteen teemaan. Keskustan ajamaan
maakuntauudistukseen ja kokoomuksen peräämään valinnanvapauteen.
Edellisestä on hallituksessa päästy
muodolliseen sovintoon. Monet pitävät kuitenkin maakuntien määrää
liian suurena ja katsovat, että osalla
maakunnista taloudellinen kantokyky
sekä väestöpohja jäävät auttamattoman pieneksi. Maakunnilla on sotemallissa merkittävä rooli. Kun palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuut
erotetaan toisistaan, järjestämisvastuu
siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä
maakunnille. Palvelujen tuottamisesta
taasen tulevat vastaamaan alan julkiset ja yksityiset toimijat.

Sote tavoittelee 3 miljardia
10 miljardin säästötavoitteesta
Valinnanvapauden periaate on osoittautunut varsin visaiseksi kysymykseksi. Uudenmaanliiton sote-muutosjohtaja Timo Aronkyntö kuvasi valinnanvapautta uudistukseen sisältyvänä

Martti Kekomäki korosti voimakkaasti
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen palveluintegraation
merkitystä.

arvoasiana. Kansalaisille halutaan
tarjota mahdollisuus valita itse se
sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelun
tuottaja, joka vastaa parhaiten hänen
tarpeisiinsa. Juuri valinnanvapauden
osalta uudistus on pariinkin kertaan
pysähtynyt eduskunnan perustuslakivaliokuntaan. Edesmennyttä akateemikko Veijo Merta soveltaen voi siis
hyvin todeta, että ”ei tule vaivatta
valinnanvapaus”.
Klubi-illan ohjelma lupasi selvyyttä
siihen, miten sote-uudistus vaikuttaa
kansalaisten elämään ja mitä uudistus
maksaa. Uudistuksen tavoitteet ovat
kunnianhimoiset: ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja kaventami-

Timo Aronkyntö kuvasi valinnanvapautta uudistuksen sisältämänä arvoasiana.
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Uuden järjestelyn myötä kustannusten kasvu pysähtyi. Lääkärivaje on poistunut ja
jonot on purettu. Myös asiakkaiden kokema palvelu on parantanut voimakkaasti.
nen, palvelujen yhdenvertaisuuden
ja saatavuuden parantaminen sekä
kustannusten hillitseminen. Julkisen
talouden 10 miljardin euron säästötavoitteesta 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sote-uudistuksesta.

Panelistit erimielisiä
uudistusmalleista
Moni kysymys jäi illan aikana vaille
vastauksia. Ei ihme, sillä koko uudistushan on vielä pahasti keskeneräinen. Hämmennystä herätti myös
muutosjohtaja Aronkynnön ja emeritus professori Kekomäen vahvasti
toisistaan poikkeavat käsitykset, siitä
voidaanko uudistuksen tavoitteita ylipäätään saavuttaa nyt tiedossa olevilla
malleilla.
Kekomäki korosti voimakkaasti
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen palveluintegraa-

Siri Markula todisti, että hyviä tuloksia voidaan saada myös nykyisen lainsäädännön
pohjalta. Illan isäntä Ari Valjakka seuraa tarkkana

tion merkitystä. Hänen mielestään se
on sovitettu uudistusmalliin hyvin
kömpelösti. Siksi kustannukset tulevat enemmänkin kasvamaan kuin
vähenemään. Toisena kriittisenä
kysymyksenä hän piti kokonaisvastuun puuttumista hoitoketjuissa.
Tästä seuraa, että palvelun tuottajien
kannusteet vaihtelevat hoitoketjun eri

vaiheissa ja riski hoitovastuun siirtelylle toimijalta toiselle kasvaa.

Nykyjärjestelmällä
hyviä tuloksia
Illan kolmas alustaja tuli yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluyritysten puolelta. Pihlajalinna-konsernin
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Siri Markula toi keskusteluun uuden
näkökulman, joka todisti, että hyviä
tuloksia voidaan saada myös nykyisen
lainsäädännön pohjalta. Hän kertoi
Mänttä-Vilppulan kaupungin tilanteesta, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitys oli pitkään
ollut katastrofaalinen, lääkärien
saaminen kaupungin terveyskeskuksiin oli vaikeaa ja potilasjonot pitkät.
Vuonna 2013 kaikki kaupungin sotepalvelut siirrettiin Pihlajalinnan ja
kaupungin yhteisyrityksen vastuulle.
Uuden järjestelyn myötä kustannusten
kasvu pysähtyi. Lääkärivaje on poistunut ja jonot on purettu. Myös asiakkaiden kokema palvelu on parantanut
voimakkaasti.
Myönteisen kehityksen syitä oli
Markulan mukaan useita. Sellaisiksi
hän nosti kustannuksia ja hoitoketjua koskevan kokonaisvastuun sekä

potilaskohtaisen vuosimaksun eli ns.
kapitaatiokorvauksen. Se estää palvelujen tuottajan saamasta taloudellista
hyötyä hoitosuoritteita tehtailemalla.

Missä on potilaan
näkökulma
Mänttä-Vilppulan ratkaisu ei tietenkään pohjaudu kaavailtuun sote-malliin, vaan se on hyvä esimerkki siitä,
mistä sosiaali- ja terveyspalvelujen
kehittämisessä on oikeastaan kyse. On
kyse hyvästä johtamisesta. Hyvällä
johtamisella on saavutettu erinomaisia tuloksia myös muualla. Kekomäen mukaan näin on käynyt myös
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Eksoten kohdalla. Se on ryhtynyt
ennakkoluulottomasti uudistamaan
palvelumalliaan perinteiseltä kuntayhtymäpohjalta.
Sote-uudistus on kansalaisen

kannalta vaikeasti avautuva asia.
Miljarditason hankkeena se näyttää
lähinnä poliitikkojen taistelukentältä
ja hallintohimmelien pyöritykseltä. Ei
ihme, että klubi-illan puheenvuoroissakin perättiin useaan otteeseen aitoa
potilaan näkökulmaa. Toistaiseksi sitä
ei saatu. Sote-uudistuksen arvioidaan
astuvan voimaan 1.1.2020. ❖
Kirjoitus perustuu terveydenhuollon
professori emiritus Martti Kekomäen,
Uudenmaan liiton sosiaali- ja terveyspalvelujen muutosjohtaja Timo Aronkynnön
ja Pihlajalinna-konsernin viestintä- ja
sijoittajasuhdejohtaja Siri Markulan
alustuksiin Ari Valjakan isännöimässä
Talouspolitiikan illassa Klubilla 14.9.

Lahjoituksia
suomalaisten
hyväksi

Ota yhteyttä: (03) 42 351 www.forssaprint.fi

Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä vastuu yhteisestä ympäristöstämme ovat keskeinen osa satavuotiaan Osuuskunta Tradekan
toimintaa. Kannamme vastuuta suomalaisista lahjoittamalla vuosittain
keskimäärin vähintään 10 % verojen jälkeisestä tuloksesta yleishyödyllisiin tarkoituksiin mm. lapsia ja lapsiperheitä tukeville järjestöille, nuorisojärjestöille sekä ikääntyvien ihmisten loma- ja virkistystoimintaan.
Cumulus City&Resort Hotelli Seurahuone Helsinki Crowne Plaza Helsinki
Hotel Indigo Helsinki - Boulevard Holiday Inn BURGER KING® Grillsson
HelmiSimpukka Huviretki Martina Rax Buffet O’Learys, Bakers Helsinki,
Iso Omena ja Sello Espoo Restel Tapahtumaravintolat Lehtipiste

www.tradeka.fi

28

Forssa Print184x119 mm uusi oma ilmoitus.indd 1

Suomalainen Klubi I3I 2017

16.10.2017 9:10:59
161230 Tradeka Yhteiskuntavastuu Yleinen A5 Vaaka.indd 2

2.1.2017 9.46

Kiinalla on noin 3000 rauhanturvaajaa operaatioissa. Se on
sitoutunut enimmillään 8000
rauhanturvaajaan.
Näillä ja muilla mobiilioperaatioilla Kiina saa kokemusta ja
mahdollisuuden harjoitella
muiden maiden kanssa.

Teksti: Jaakko Savisaari
Kuvat: Antti Virkkunen

Suurvaltojen sotilaspolitiikkaa

KIINA EDUSTAA VAKAUTTA
Venäjä ja USA arvaamattomia
Maailmantilanne on mielenkiintoinen. Turkin suunta on vaihtunut
ja se toimii yllättävästi. PohjoisKorea uhittelee ydinaseilla. Venäjä
toimii ainakin näennäisen arvaamattomasti. Yhdysvalloista on
tullut todella arvaamaton. Onko
siis niin, että Kiina edustaa nyt
vakautta, jatkuvuutta ja ennustettavuutta? Hieman yleistäen
voidaan sanoa, että Yhdysvallat
on mobiilivalta, Venäjä staattinen
valta ja Kiina on muuttumassa
staattisesta mobiilivallaksi.

M

eillä Suomessa seurataan
Yhdysvaltojen tapahtumia, erityisesti vaaleja,
erittäin tarkasti. Yhdysvallat on tärkeä Suomelle, koska sen
tapahtumat ja toimet vaikuttavat
Suomeen. 1990-luvulla ja 2000-luvun
alussa uskottiin maailman kulkevan
kohti hyvää tulevaisuutta. Pentagonissa on kuitenkin varauduttu huonompiinkin vaihtoehtoihin ja haasteisiin.

Mobiliteetti turvaa
kauppareitit
Aiemmin huolen aiheena oli Venäjä.
Viime aikoina on katse käännetty
Kiinaan ja odotettu milloin Kiina
mahdollisesti luopuu sääntöperäisestä maailmanjärjestyksestä. Yhdysvalloissa on korostettu mobiliteetin
hallintaa. Sillä turvataan kauppareitit,
myös kyberin ja datareittien hallinta.
Yhdysvaltojen puolustusbudjetti on
omaa luokkaansa. Trump on korottamassa vaalilupauksensa mukaisesti
puolustusbudjettia runsaalla 10 prosentilla. Kasvu on lähes saman suuruinen kuin Venäjän koko sotilasbudjetti. Selkeää uutta puolustusstrategiaa
saataneen kuitenkin vielä odotella.
Kestävän korkean puolustusbudjetin
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Vasemmalta: Illan isäntä Jaakko Savisaari ja illan alustajat Ulkopoliittisen
Instituutin ohjelmajohtaja tohtori Mika Aaltola (Yhdysvallat), Helsingin Yliopiston
tutkijatohtori Teemu Naarajärvi (Kiina) ja Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaupseeri
everstiluutnantti Pentti Forsström (Venäjä).

edellytys on talouden kantokyky.
Yhdysvaltojen markkinat houkuttelevat investointeja ja pääomia selkeästi
eniten maailmassa ja siten talous kestää. Yhdysvaltojen suurin huomio kohdistuu tällä hetkellä Kiinaan, vaikka
Pohjois-Korea ajoittain onkin pinnalla.
Kiinan muuttuminen mobiilivallaksi
tarkoitta, että se ulottaa vaikutuksensa oman lähialueen ulkopuolelle.
Yhdysvaltojen johtavan roolin alasajo ei ole todennäköistä. Se määrittää

nyt itsenäisemmin omat intressinsä.
Yhdysvaltojen uhkakuvat voivat olla
täysin erilaiset kuin sen joidenkin liittolaisten.

Kiinassa turvallisuuteen
armeijaa enemmän rahaa
Kiina on suurvalta, aloitteleva mobiilisuurvalta. Sen asema on haasteellinen.
Periaatteessa Kiina on liittoutumaton, vaikka sillä on YYA-sopimuksen
kaltainen side Pohjois-Koreaan. Tämä

Tarkkaavaiset klubiveljet seuraavat alustuksia suurvaltojen sotilaspolitiikasta.

sopimus on katkolla vuonna 2021.
Kiina on ydinasevaltio, joka on julistanut, ettei se tee ensi-iskua. Kiinalla on
22 tuhannen kilometrin maaraja ja 14
naapuria. Naapureista kolme on virallisesti ydinasevaltioita ja näiden lisäksi
on Pohjois-Korea. Monet naapurit ovat
epävakaita. Intian kanssa Kiinalla on
rajakiista, mutta Kiina ja Intia pystyvät unohtamaan kiistansa, jos näin
on tarpeen. Lisäksi Kiinan naapurina
on Taiwan, joka on Kiinalle erityisen
tärkeä. Merialueilla Kiina on Yhdysvaltojen ja sen partnereiden saartama.
Taiwan on Kiinaa ympäröivässä saariketjussa keskeinen ja Kiinalla olisi
tavoite saada se hallintaansa. Tämä ei
lyhyellä tähtäimellä ole todennäköistä.
Vaikka naapurustossa on haasteita,
Kiina on näillä alueilla vahva, myös
sotilaallisesti iskukykyinen.
Kiinan kansalliset ydinintressit
määriteltiin virallisesti 2011: valtiosuvereniteetti, kansallinen turvallisuus,
koskemattomuus ja jälleenyhdistyminen (erityisesti Taiwan), poliittinen järjestelmä ja yhteiskunnallinen
vakaus sekä kestävä taloudellinen ja
sosiaalinen kehitys.
Kiinan asevoimat, kansan vapautusarmeija, on kommunistisen puolueen
armeija. Valtiolla ei ole asevoimia.
Asevoimia on kehitetty pitkäjänteisesti. Vahvuus on pudonnut 5,5
miljoonasta nykyiseen noin 2 miljoonaan. Modernisaatiossa on keskitetty
kehittämään laivastoa, ilmavoimia
sekä strategisia ohjusjoukkoja ja strategisia tukijoukkoja (kybertoiminta).
Toiminta-alueina korostuvat meri,
avaruus ja kyber.
Sotilasbudjetti on kasvanut maltillisen nopeasti, kansantuotteen tahtiin.
Huomattavaa on, että sisäisen turvallisuuden budjetti on suurempi kuin
asevoimien budjetti. Uutta on se, että
Kiina kehittää merkittävästi rauhanturvaamiskykyään. Operaatioilla on
oltava YK:n hyväksyntä. Nykyään
Kiinalla on noin 3000 rauhanturvaajaa

operaatioissa. Se on sitoutunut enimmillään 8000 rauhanturvaajaan. Näillä
ja muilla mobiilioperaatioilla Kiina saa
kokemusta ja mahdollisuuden harjoitella muiden maiden kanssa.

Kiina rajoittaisi vapaata
merenkulkua
Toinen merkittävä kehitys on Kiinan Etelä-Kiinan merellä rakentamat tukikohdat kiistellyille riutoille.
Kiina pyrkii näin rajoittamaan muiden vapaata liikkumista alueella ja
haastamaan Yhdysvaltojen vapaan
merenkulun periaatteen. Kauempana
Intian valtamerellä Kiina on investoinut satamiin eri rannikkovaltiossa ja
perustanut ensimmäisen sotilastukikohdan ulkomaille, Afrikan sarven
Djiboutiin. Näillä toimilla Kiina pyrkii
varmistamaan itselleen Intian valtameren kautta kulkevan elintärkeän
ulkomaankaupan sekä öljyntuonnin.
Samalla se tukee omia rauhanturvaoperaatioitaan. Kiina oli aiemmin
haluton ottamaan suurvalta-asemaa,
mutta vuosista 2008-2009 alkaen se
itsekin on todennut olevansa suurvalta, joka on alkanut toimia suurvaltana omien intressiensä turvaamiseksi.

Venäjä vertaa itseään
kaikessa Yhdysvaltoihin
Venäjän johto kokee Venäjän olevan
kuin Neuvostoliitto. Venäjällä aloitettiin asevoimien uudistamisen suunnittelu 2000-luvun alussa. Varsinainen
kehittäminen alkoi vuosina 2007-2008.
Asesäätelyssä on strategisella tasolla
päästy merkittäviin rajoitussopimuksiin, mutta matalammalla tasolla
tulokset ovat heikompia. Esimerkiksi
Euroopan tavanomaisten asevoimien
rajoitussopimusta ei enää noudateta. Venäjä käyttää tätä hyväkseen.
Asevoimien kehittämisen edistyessä
alkoi laaja harjoitustoiminta. Vuonna
2014 tilanne oli otollinen Krimin niemimaan miehitykselle. Seuraavana

vuonna Venäjä aloitti Syyrian operaation. Venäjä vertaa koko ajan itseään
Yhdysvaltoihin niin hyvässä kuin
pahassa. Se pyrkii olemaan riippumaton ulkomaailmasta. Se rakentaa
poliittista järjestelmää, jossa pidäkkeellä, pelotteella on keskeinen merkitys. Pelote ei enää rajoitu ydinaseisiin
ja massiiviseen voimaan, vaan muutkin keinot toimivat pidäkkeinä. Sodan
ja rauhan raja on katoamassa. Asevoimien miesmäärä ja kalusto on noin
kolmasosa vuoden 1990 määristä,
mutta kaluston laatu ja henkilöstön
koulutustaso ovat kohonnet merkittävästi. Asevoimissa on tehty merkittäviä organisaatiouudistuksia. Lopputulos on toimiva. Venäjän toiminta on
ollut proaktiivista ja se on käyttänyt
avautuneita tilaisuuksia hyväkseen.
Asevoimien ja doktriinien kehitystä on
kuitenkin rajoittanut valtion taloudellinen kestokyky, vaikka johdolla onkin
halua investoida enemmän. ❖

Yhteenveto
Yhdysvallat, vaikka onkin resursseiltaan omaa luokkaansa, toimii
reaktiivisesti ja usein lyhyellä
tähtäimellä Se pyrkii entistä itsenäisemmin määrittämään omat
intressinsä. Venäjä on siirtynyt
ennakoivaan, proaktiiviseen
toimintaan ja käyttää avautuvia tilaisuuksia hyväkseen. Nyt
tarvittaessa myös omien rajojensa
ulkopuolelle. Kiina taas toimii
suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti eikä nykyisin halua poiketa
yleisistä sopimusperiaatteista.
Sillä on aikaa odottaa haluamiaan tuloksia.
Kirjoitus perustuu ohjelmajohtaja Mika
Aaltolan, tohtori Teemu Naarajärvi ja
everstiluutnantti Pentti Forsströmin alustuksiin Jaakko Savisaaren isännöimässä
Sotilaspolitiikan illassa Klubilla 5. 11.
Suomalainen Klubi I3I 2017
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Teksti: Teemu Torvelainen
Kuvat: Elias Iirola

Digi tulee, oletko

valmis
riön välille. Neuvottelukunta työskentelee vuoteen 2019 asti.
Neuvottelukunta tukee digitaalisten
palvelujen kehittämistä. Eri väestöryhmien on tarkoitus pystyä käyttämään
tasavertaisesti digitalisaation tuomia
mahdollisuuksia. Neuvottelukunnan
työllä pyritään löytämään ja tukemaan myös uudenlaisia tapoja organisoida hallinnon ja kansalaisjärjestöjen
välistä yhteistyötä.
Esimerkkinä hän mainitsee luotsaamansa Marttaliiton toiminnasta muun
muassa digineuvonnan ja maksulliset
verkkokurssit.

Palvelut kaikille

Maria Nikkilä, Marianne Heikkilä ja Sakari Eränen vastasivat Digi-illan alustuksista ja paneelista.

Hallitusohjelman läpileikkaava
teema digitalisaatio huomioidaan
lähes jokaisessa kärkihankkeessa.
Julkisen hallinnon toteuttamisesta vastaa valtiovarainministeriö. Tavoitteena on toimintatapoja
uudistamalla rakentaa käyttäjälähtöiset digitaaliset julkiset
palvelut.

S

amalla luodaan asiakaslähtöiset, kaikkia julkisia palveluita
koskevat digitalisoinnin periaatteet, yhden luukun palvelumalli ja tiedonhallintaa koskeva
lainsäädäntö.
Kohtelevatko digitaaliset palvelut
meitä tasavertaisesti ja osaammeko
käyttää niitä ja ovatko digitaaliset
palvelut kaikkien kansalaisryhmien
ulottuvilla?

Oletko Martta?
Kuinka moni teistä on Martta, kysyy
Marianne Heikkilä, Marttaliiton toiminnanjohtaja ja valtiovarainministeriön asettaman Digi Arkeen -neuvottelukunnan puheenjohtaja. Arvattavasti yksikään käsi ei nouse, vaan
seuraavaan kysymykseen, kuka kokee
henkisesti olevansa Martta, muutama
käsi jo nousee.
Valtiovarainministeriössä digitali-
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saatiosta vastaava tietohallintoneuvos
Maria Nikkilä kertoo, miten Suomen
julkispalvelut digitalisoidaan.
– Teknologia itsessään on helppoa,
ensin on ymmärrettävä miksi digitalisoidaan, Nikkilä kertoo.
– Toimintatapojen ja -ympäristön
muutos, teknologian kehitys, kulttuurinen muutos, asiakkaiden toiveet,
Sote, valinnanvapaus, uudet tarpeet,
isot maantieteelliset etäisyydet, tasaarvon lisääminen, hän listaa tehtäviä.
Meidän on pystyttävä palvelemaan
paremmin, nopeammin, yksilöllisemmin. Kaikki muuttuu.

Digi Arkeen
Marianne Heikkilä sanoo Digi Arkeen
-neuvottelukunnan tehtäväksi muodostaa yhteistyö- ja vuoropuhelukanava kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden
ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministe-

?

Digi-klinikka

Marianne Heikkilä kertoo Digi
Arkeen -hankkeesta

Maria Nikkilä tiivistää valtiovarainministeriön AUTA-hankkeesta olennaisen. Sähköisten palvelujen käyttö
vaatii kielen hallintaa ja kykyä käyttää
tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta
sekä taitoa löytää oikea viranomaispalvelu verkosta. Kaikki eivät näitä
osaa.
Osaajia on neljänlaisia.
• Käytän ja osaan
• Käytän ja tarvitsen tukea
• En käytä ja tarvitsen tukea
• En pysty käyttämään
Nikkilä lisää, että Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi asettaa
yhdenmukaiset minimivaatimukset julkisen hallinnon digipalvelujen
saavutettavuudelle. Tämä tarkoittaa,
että autetaan niitä, jotka eivät pysty
itse käyttämään digitaalisia palveluja, tai palvelujen käyttö on hankalaa
esteellisyydestä johtuen. Auttamiseen
tarvitaan kaikkien apua ja siksi myös
Digi Arkeen -neuvottelukunta on
perustettu.

-Hyvät siskot, pääsi Aimo Maanavilja sanomaan Klubilla

Sakari Eränen kertoi, että Klubin Digiklinikan toiminnan tarkoituksena on
ensisijaisesti neuvoa Klubin senioreita
digitaaliseen maailmaan. Kuukausittain on käsitelty sekä ajankohtaisia
että kulloinkin mielenkiintoiseksi
koettuja asioita. Tarpeita neuvontaan
on ollut ja kokoontumiset ovat vetäneet väkeä säännöllisesti.
Keskustelu alustusten jälkeen kävi
vilkkaasti ja kysymyksiä sateli alustajille. Kansalaispalaute todettiin tärkeäksi uusien digitaalisten palveluiden
kehittämisessä. Viranomaiset eivät
yksin hallitse koko toimintakenttää,
vaan tarvitaan uusia toimintamalleja,
uusia toimijoita.
Kiteytettynä voidaan todeta Marttojen sloganin mukaan: Hyvä arki kuuluu kaikille! Myös digitaalisena. ❖
Kirjoitus perustuu tietohallintoneuvos
Maria Nikkilän, Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilän ja Klubin
digiklinikan vetäjä Sakari Eräsen alustuksiin Aimo Maanaviljan isännöimässä
Teknologian illassa Klubilla 29.9.

Alla olevista linkeistä löytyy
paljon hyödyllistä.
Käytä niitä.
Suomi.fi
www.suomi.fi
AUTA-hanke
vm.fi/auta-hanke
Digi Arkeen -neuvottelukunta
vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta
Digi-klinikka
hskdigiklinikka.yhdistysavain.fi/

Suomi.fi
Näkyvänä esimerkkinä julkishallinnon digitalisaatiosta on avattu Suomi.
fi-verkkopalvelu. Se on kansalaisten
käyttöliittymä julkisiin palveluihin.

Jokaiselle kansalaiselle tulee oma
sähköpostilaatikko viranomaispalvelujen käyttöä varten ensi vuoden
alusta. Uusi ja tärkeä palvelu on valtuuspalvelu, eli kansalainen voi antaa
valtakirjan toiselle henkilölle asioiden
hoitamista varten, myös väliaikaisesti.

Maria Nikkilä haluaa varmistaa
toimivat digipalvelut kaikille
Suomalainen Klubi I3I 2017
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Teksti: Kari Storckovius

Internetiä ei voi kontrolloida,
mutta keinoja tilanteen
parantamiseksi on olemassa.

Algoritmidemokratian jäljillä
Propagandaa on käytetty
maailman sivu, mutta nyt on
otettu netti ja tietokoneet
avuksi. Mikä on muuttunut?
Joka hallitsee algoritmien
käytön, voi vahvistaa ihmisten mielikuvia toistamalla
koettua todellisuutta. Mutta
mitä ihmettä on koettu
todellisuus?

KYLLÄ

VALE

EI

”O
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VALE

EI

TOTTA
VALETTA

EHKÄ

KYLLÄ

TOTTA

EI

VALE

VALE
KYLLÄ

KYLLÄ

EHKÄ

Äänestäjiin vaikutetaan
tietoisesti

KUVA: SCANSTOCKPHOTO

Mielipiteemme
ovat tiedossa
Kysymys on siitä, että meistä
on olemassa paljon profiilitietoa digitaalisessa maailmassa.
Jarmo Limnéllin mukaan näitä
analysoimalla ja profiloimalla
pystytään määrittelemään
lähes 100 % varmuudella

EHKÄ

EHKÄ

nko tarina tosi
tai ei, se on
toinen juttu.
Näin nämä asiat
koetaan.” Tämä Perussuomalaisten puoluesihteerin taannoinen
lausunto kertoo oivallisesti mistä
algoritmidemokratiassa on kysymys ja mikä on sen tuottaman
menestyksen salaisuus. Kovatasoinen paneeli käsitteli asiaa
klubin keskustelutilaisuudessa.
Tiedonvälityksessä on perinteisesti pyritty pysymään olemassa
olevassa, objektiivisessa todellisuudessa, josta ihmiset muodostavat maailmankuvansa. Ihmisen
subjektiiviseen ajatteluun, tunteisiin, mielikuviin ja käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa yhdistämällä psykologia ja teknologia.
Valtava joukko ihmisiä käyttää
sosiaalista mediaa päivittäin ja se
on erittäin vahva työkalu ihmisten mielipiteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttamisessa.

VALE TOTTA

TOTTA
VALETTA

kuinka henkilö tulee äänestämään.
Jyrki Kasvi kertoi tutkimuksesta,
jonka mukaan pelkästään Facebookin tykkäysten perusteella voidaan
erittäin luotettavasti päätellä käyttäjän uskonto, luonne, älykkyysosamäärä, seksuaalinen suuntautuminen ja poliittiset mielipiteet.
Ihmisten mielistä taistellaan ja
informaatio on ase muiden joukossa.
Totuus ei ole sen suhteen kovinkaan
tehokas puolustusväline.
Asiantuntijoiden rooli ja asema
on heikentynyt ja mitä ihmeellisemmät tieteelliselle tutkimukselle
vieraat kampanjat leviävät verkossa.
Esimerkkeinä näistä ovat vaikkapa
geneettisen manipuloinnin, ilmastonmuutoksen tai rokotusten vastaiset kampanjat, jotka perustuvat
valheisiin ja erilaisten tutkimusten
tarkoitushakuisesti vääristyneisiin
tulkintoihin. Netissä ei ole vertaisarviointia eikä relevanssitarkistuksia, jolloin vastuu tiedon oikeellisuuden arvioinnista jää lukijalle.

Termi ”totuuden jälkeinen aika”
nousi esille Trumpin ja Brexit -vaalien
yhteydessä. Toki on syytä kysyä, milloin elettiin totuuden ajassa. Nykyinen eroaa perinteisestä vaalipropagandasta siinä, että ihmiset somekuplissaan saavat sellaista tietoa, joka
vahvistaa heidän olemassa olevia
käsityksiään, joihin ihmisten silmät
myös luontojaan tarttuvat. Taitavasti
toteutettuna äänestäjille saadaan luotua haluttuja, jopa täysin valheellisia
käsityksiä asioista..
Some-alustojen käyttäjämäärät ovat niin suuria (Facebook 2,
Youtube yli miljardin ja Twitter 400
miljoonaa käyttäjää), että ne mahdollistavat erilaisilla sisällöillä suuriin ihmisryhmiin vaikuttamisen.

Erilaiset trollit ja botit (automaattiset
viestienjakajat) vahvistavat tietynlaisia uutisia ja niiden leviämistä
haluttujen lukijoiden keskuudessa.
Venäjän Sputnikin, Yhdysvaltojen
Breitbart Newsin tai Isisin vaikuttavuus perustuu tarinoihin. Jos ne
sopivat lukijoiden olemassa oleviin ajatusmalleihin, ne ovat hyvin
toimivia mielipiteiden muokkaajia.
Trump ja Brexit-vaalien taustoista
löytyy kiinnostuneille mielenkiintoista tietoa Cambridge Analytica
-nimisen yhtiön työtä tutkimalla.

Vastakeinot ovat vasta
kehittymässä
Lainsäätäjä on pulassa. Päätöksenteko
on toisaalta hidasta ja toisaalta pohjautuu vaalikausien väliseen äänestäjien miellyttämiseen. Pidemmän
aikavälin muutosten toteuttaminen
on vaikeaa, josta sote- ja maakuntauudistus on hyvä esimerkki. Tosiaikaisen politiikan ja johtopäätösten
teko tiedon tulvasta on vaikeaa, koska
monet asiat ovat valtiontasolla niin
kehittymättömiä. Esimerkiksi syyskuussa 2017 tiedetään BKT vuodelta
2014. Myöhemmät vuodet ovat vielä
ennusteita.
Internetiä ei voi kontrolloida, mutta
keinoja tilanteen parantamiseksi on
olemassa. Esimerkiksi Facebookin,
Twitterin, Youtuben, Googlen profiilitietojen ja datan avoimuutta halutaan
lisätä. Sääntelyn tai itsesäätelyn lisääminen voisi auttaa. Algoritmikot voisi
kutsua apuun myös valvonnassa eikä
pelkästään tiedon hyödyntämisessä
kuten nyt. Kriittinen medialukutaito
lienee kuitenkin tärkein tämän hetken
keino, joka koskettaa jokaista netin
käyttäjää. ❖
Kirjoitus perustuu Jarmo Limnéllin,
Hannu-Pekka Ikäheimon ja Jyrki Kasvin
alustuksiin Marko Miinin isännöimässä
teknologiaillassa Klubilla 6.9.
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Teksti: Kustaa Hulkko

Terveelliseen ruokavalioon kuuluu se,
että suolaa, puhdistettua sokeria ja
kovia rasvoja käytetään vain vähän,
kun taas hedelmiä ja vihanneksia
syödään runsaasti. Myös hyviä
pehmeitä rasvoja kannattaa käyttää.

Professori Timo Strandberg Lääketieteen illassa:

Toimintakykyinen vanhuus on mahdollinen
Hyvä elämä on ikäihmisellekin
realistinen tavoite, jos riskitekijät
hoidetaan ajoissa.

vähemmistö saavuttaa 100 vuoden iän.
Ranskalaisrouva Jeanne Calmentin
122 vuoden maailmanennätys on käytännössä lähes mahdoton tavoite.
Geenit selittävät pitkäikäisyydestä
25 prosenttia. Ympäristötekijöiden
kuten ravinnon ja liikunnan osuus on
loput 75 prosenttia, ja niihin jokainen
voi vaikuttaa.
Strandberg korostaa, että riskitekijät olisi hyvä saada ajoissa kontrolliin,
jotta voisi kuolla ”saappaat jalassa”.
Syöpää ja verisuonisairauksia voi
ehkäistä tehokkaasti terveellisellä ruokavaliolla ja fyysisellä aktiivisuudella.
Lisäksi kannattaa olla tupakoimatta ja
minimoida alkoholin käyttö.

M

erkitseekö ihmiselämän
viimeinen näytös väistämättä taantumista ”toiseen lapsuuteen”, jossa
tajunta ja muisti menetetään?
”Ja samoin näkö, maku, hampaat,
kaikki”, kuten William Shakespeare
kuvasi vanhuutta näytelmässään Kuten
haluatte (suom. Paavo Cajander 1910).

Oliko Shakespeare oikeassa?
Geriatrian professori Timo Strandbergin vastaus on lohdullinen, vaikka
ihmiselämän reunaehdot ovat ankarat.
Biogerontologien mukaan ihmisen ”takuuaika” on 65 vuotta, ja sen
jälkeen kuolevuus kasvaa iän mukana
kiihtyvää vauhtia.
Strandbergin mukaan moni voi kuitenkin elää toimintakykyisenä parikymmentä hyvää vuotta takuuajan
jälkeenkin, mikäli elintavat ja geenit
sen sallivat.
Timo Strandberg on Helsingin yliopiston geriatrian professori. Geriatria
on lääketieteen erikoisala, joka keskittyy iäkkäiden potilaiden ongelmiin.
Suomalainen Tiedeakatemia on
kutsunut Strandbergin jäsenekseen, ja
hän on saanut Kelan gerontologiapalkinnon ja Sohlbergin pohjoismaisen
gerontologiapalkinnon. Hän on myös
toiminut Euroopan unionin Geriatrisen
lääketieteen seuran puheenjohtajana.

Fiksu ruokavalio ei rakettitiedettä

Helsingin johtajatutkimuksessa on seurattu pitkän aikaa miehiä, joiden keskimääräinen ikä on nyt jo lähes 90 vuotta.
Heiltä kysyttiin joitakin vuosia sitten,
haluavatko he elää 100-vuotiaiksi.
”Kolmannes halusi suoralta kädeltä,
ja toinen kolmannes varauksin”,
Strandberg sanoo.
Näillä näkymin väestöstä vain pieni
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KUVA: SCANSTOCKPHOTO

Geenit vain osasyy pitkään ikään

Strandbergin mukaan terveellisen
ruokavalion ohjeet eivät ole mitään
rakettitiedettä. Jo 1950-luvun lopulla
ravitsemustieteilijät suosittelivat dieettiä, joka on edelleen virallisten suositusten pohjana.
Terveelliseen ruokavalioon kuuluu
se, että suolaa, puhdistettua sokeria
ja kovia rasvoja käytetään vain vähän,
kun taas hedelmiä ja vihanneksia syödään runsaasti. Myös hyviä pehmeitä
rasvoja kannattaa käyttää.
Kalorien määrän rajoittaminen on
järkevää, mikä on todettu myös eläinkokeissa.
Helsingin johtajatutkimus on osoittanut, että 15 liikakiloa keski-ikään
mennessä heikentää vanhan ihmisen
elämänlaatua ja toimintakykyä.
Kävely ja muu liikunta auttavat pitämään painon kurissa.
”Aerobisen puolen lisäksi on muistettava myös lihasvoima”, Strandberg
sanoo.
Hän huomauttaa, että fyysinen
aktiivisuus vaikuttaa myös aivoihin.
Muistisairaudet ovat varsin tavallinen vanhusten terveyden ja toimintakyvyn ongelma. Strandberg arvioi, että
on yleistymässä sekamuoto, jossa on
sekä Alzheimerin taudin että verisuo-

niperäisen muistisairauden piirteitä.
Alzheimeriin tautiin
ei ole löydetty lääkitystä, mutta verisuoniperäisiä muistisairauksia voidaan ehkäistä.

Lääkehoito torjuu
verisuonisairauksia

Hyvän vanhenemisen
10 käskyä

1. Älä koskaan tupakoi.
2. Liiku omin voimin joka
päivä

3. Vältä onnettomuuksia

– kiinnitä turvavyö, kun

vat valtimoa samaan
tapaan kuin terävä
tikku voi tulehduttaa
sormen.
”Kiteiden aiheuttama
tulehdus heikentää valtimon seinämää, mutta
kun kolesterolia otetaan
pois verenkierrosta,
tulehdus vähenee.”
Myös verenpainetauti
on keskeinen tekijä,
joka selittää ennenaikaisia kuolemia ja
toimintakyvyn heikentymistä.
”Tässä pätee putkimiehen logiikka:
mitä korkeampi paine,
sitä lyhyemmän aikaa
pumppu kestää.”
Korkean verenpaineen seurauksiin kuuluvat esimerkiksi alttius
aivoverenvuotoihin,
sydämen vajaatoiminta
ja munuaisvaivat.

autoilet.
Lääkäreitä on viime
4. Älä liho. Vältä ihmedivuosina syytetty ”medieettejä ja -paastoja. Syö
kalisaatiosta”, siis siitä,
enemmän pehmeitä rasettä he lääketieteelvoja, hedelmiä, vihanneklistävät tavanomaisia
sia ja vähemmän suolaa ja
ilmiöitä ja laajentavat
”valkeita” hiilihydraatteja.
tarpeettomasti lääke5. Käytä alkoholia korhoidon aluetta. Medikeintaan kohtuullisesti.
6. Pidä silmällä kolekalisaatiokriitikot
sterolia, verenpainetta
arvostelevat esimerkiksi
ja verensokeria ja hoida
lääkkeiden määrääriskitekijät.
mistä potilaille, joilla ei
7. Ota rokotus ainakin
vielä ole sydäntautia.
influenssaa vastaan.
”Toisaalta voi kysyä,
8. Vaali sosiaalisia suhpitääkö odottaa, että
teita, tapaa ystäviä.
hammasta särkee,
9. Rentoudu, älä herennen kuin potilas
mostu pikkuasioista.
menee hammaslääkä10. Pysy ajan tasalla
Onnellinen elämä,
mutta vältä mediamyrkriin”, Strandberg huososiaaliset suhteet
kyjä.
mauttaa.
Toimintakykyinen
Hänen mukaansa
Lähde: Timo Strandbergin
vanhuus ei Strandberlääkehoito alkaa usein
mukailema versio
gin mukaan kuitenkaan
liian myöhään. AikaiJoseph S. Alpertin
sempi aloitus edistäisi
hoidu pelkästään niin,
ohjeista.
verisuonisairauksien
että lääketieteelliset
torjuntaa.
ongelmat minimoidaan.
Jo vuodesta 1984 lähPitkäikäisyyttä ja
tien on tiedetty, että kolesterolin alenvanhuuden terveyttä edistää se, että
taminen vähentää infarkteja. Taustalla
elämä on onnellista, ja onnellinen
on se, että huono LDL-kolesteroli tuot- elämä taas perustuu suurelta osin sositaa valtimoiden seinämään plakkia,
aalisille suhteille.
joka voi revetä vaikkapa lenkkipolulla,
”Tapaa ystäviä ja vältä vihamiehiä.
kun verenpaine nousee.
Rentoudu ystävän kanssa”, kuuluu
”Plakin repeäminen voi synnyttää
Strandbergin neuvo meille kaikille. ❖
rytmihäiriön ja veritulpan, joka johtaa
Kirjoitus perustuu professori Timo
kuolemaan, ellei lääkäriambulanssia
Strandbergin esitykseen Jussi Huttusen
saada nopeasti paikalle.”
Strandbergin mukaan tutkimuksessa isännöimässä lääketieteen illassa Klubilla 12.10.
on viime aikoina kiinnitetty huomiota
kolesterolikiteisiin, jotka tulehduttaSuomalainen Klubi I3I 2017
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Teksti: Janne Virkkunen
Kuvat: Elias Iirola

löytää paikkansa historiassa

KUVITUSKUVA: YRJÖ KLIPPI
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Väinö

- Hyvä tavata
valmistautunut
haastattelija,
Lasse Lehtinen
nauratti yleisöään ennen
tilaisuuden
alkua ja näytti
heille isännän,
Tapio Ruokasen postauslappuja täynnä
olevaa Tannerkirjaa.

L

asse Lehtinen houkutteli syyskuun
alussa Klubin ison salin täyteen kuulijoita. Lehtisen vierailun aiheena oli
Otavan julkaisema ja Lehtisen kirjoittama liki 900-sivuinen kirjajärkäle
”Tanner, Itsenäisen Suomen mies”.
Lehtisen kirja on elämänkerta, jota
hän ryydittää omilla kommenteillaan.
Myös kirjailta oli saanut uuden vetäjän, kun klubiveli Tapani Ruokanen
oli ottanut ohjat käsiinsä Jukka-Pekka
Pietiäisen jälkeen. Ruokanen veti illan
kokeneen toimittajan otteella. Lehtisen
kirja oli ainakin luettu hyvin, sillä pöydällä ollut Tanner-kirja oli tulvillaan
postaus-lappuja. Ruokanen kertoi myös
syksyn muut vierailijat: Seppo Zetterberg, Lenita Airisto sekä Kjell Westö.

teli Kekkosen Tannerille ja he olivat
jatkosodan toiselle vuodelle ystäviä,
Lehtinen sanoi. Sitten Kekkonen tarkisti näkemyksensä ja siirtyi vähitellen
rauhanopposition leiriin.
Lehtinen analysoi kohdettaan sanomalla, että Väinö Tanner oli taitava
piilottamaan pyrkynsä. Lehtinen
muistutti, että nuorempana Tanner
pyrki aina sihteeriksi, sillä hän tiesi,
että ”käsi joka pitelee kynää, käyttää
valtaa”.
Kirjoittajan mukaan Tannerilla oli
paljon johdonmukaisempi pyrkimys
valtaan kuin hän antoi ymmärtää.
”Kun Elannolle valittiin toimitusjohtajaa, Tanner kirjoitti kuvauksen, joka
sopi vain Tanneriin itseensä.”

Tanner piilotti taitavasti
pyrkynsä

Tanner oli taitava
verkottuja

Ruokanen aloitti kysymällä Urho
Kekkosesta, josta Lehtinen kirjoittaa
hyvin kriittisesti. Onko se jo liiankin
kovasti sanottu? Lehtinen vastasi ykskantaan, ettei ole. Kyösti Kallio esit-

Väinö Tannerista (1881-1966) helposti
unohtuu, että hän pääsi eduskuntaan
ensimmäisissä yksikamarisen eduskunnan vaaleissa vuonna 1907. Hän
oli myös viimeinen sen eduskunnan
Suomalainen Klubi I3I 2017
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Tannerin elämäkerrassa kulkee koko Suomen historia
kaikkine suurmiehineen. Lehtinen korosti Tannerin taitoa
rakentaa henkilösuhteita eli nykykielellä verkottua.

jäsen jättäessään kansanedustajan
tehtävät niinkin myöhään kuin 1962.
Tannerin elämäkerrassa kulkee
koko Suomen historia kaikkine suurmiehineen. Lehtinen korosti Tannerin
taitoa rakentaa henkilösuhteita eli
nykykielellä verkottua. Niinpä kirjassa
korostuvat myös suhteet Risto Rytiin,
J.K. Paasikiveen ja C.G.E. Mannerheimiin, joiden kaikkien kanssa Tanner
teki pitkän uransa aikana töitä.
Esimerkiksi Paasikivi ja Tanner
alkoivat neuvotella venäläisten kanssa
ja tuloksena oli vuonna 1920 Tarton
rauha. Se oli Lehtisen mukaan hetki,
jolloin Suomi oikeasti itsenäistyi.
Punakapinan aikana vuonna 1918
vakaumuksellinen parlamentin puolustaja Väinö Tanner pysytteli kapinan
ulkopuolella, vaikka hänelle tarjottiin
kansanvaltuuskunnan valtiovarainministerin paikkaa, Lehtinen muistutti.
Sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen pääministerinä 1926-27
Tanner joutui vastaanottamaan suojeluskuntien paraatin Helsingin Senaatintorilla toukokuussa 1926, mistä
aiheutui hitonmoinen haloo oikealta ja
omassa porukassa, Lehtinen sanoi.

Tannerilaisten änkyröinti lykkäsi
suomettumista 20 vuotta

Lasse Lehtinen houkutteli syyskuun alussa Klubin ison salin täyteen kuulijoita.

Tapani Ruokasen isännöimässä kirjaillassa kirjailija allekrjoittaa toiselle savolais-toimittajalle, Erik Rissaselle (kuva kesk.) tekijän kappaletta.
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Heikki A. Reenpään mukaan Väinö Tanner oli ainoa
tahtoihminen sodasta tuomituista.

Kirjoittajalla oli käytössään myös
Väinö ja Linda Tannerin kirjeenvaihtoa, mistä käy ilmi, että ihan tavallisia
aviopuolisoita he olivat. 1930-luvun
Tanner ei osannut aavistaa sodan
syttymistä. Lehtinen lainasi Lindaa:
”Meidän Väinö tietää kaiken menneisyydestä, kaiken nykypäivästä, muttei
mitään tulevaisuudesta, koska Väinöllä ei ole mielikuvitusta.”
Ruokanen kysyi, olisiko sodan jälkeen pitänyt vähän taipua? Lehtinen
kertoi, ettei Tanner taipunut, koska
oli demokratiasta samaa mieltä kuin
ennen sotia. Tannerilaisten änkyröinnissä Lehtinen näki sen hyvän puolen,
että suomettuminen lykkääntyi 20
vuodella.

Tanner luopui Sdp:n
puheenjohtajan paikasta
vasta vuonna 1963,
jolloin Rafael Paasio valittiin
demaripuolueen johtoon.
Tanner iski vielä viimeisissä
puheissaan armotta Kekkosta
ja Neuvostoliittoa. Lehtinen
arvelee, että Moskovan
kovan Tanner-arvostelun
takana olisi ollut
nuoruudenystävä
Otto-Wille Kuusinen.

Paavo Lipponen korosti läntisten yhteyksien merkitystä ja muistutti kädenväännöstä Neuvostoliiton kommunistipuolueen kanssa. ”Meillä suomalaisilla ei ole
mitään anteeksipyydettävää keneltäkään.”

Yleisössä istunut entinen Otavan
johtaja Heikki A. Reenpää kertoi
tavanneensa sotasyylliset vankilassa,
sillä hän toimi lähettinä. Reenpään
mukaan Väinö Tanner oli ainoa
tahtoihminen tuomituista. Kaikki
sanoivat ammatikseen kirjailija, jolla
välttivät ”louhoksen”.
Tanner olikin vankilassa aktiivinen,
sillä hän kirjoitti Lehtisen mukaan
siellä 2500 liuskaa erinomaisten muistelmiensa tekstejä.

Lehtinen arvioi Kekkosta
kriittisesti
Lehtisen kirjasta käy ilmi hänen
aiemminkin toistama näkemys, että
ratkaiseva suomettuminen tapahtui

vuoden 1958 ”yöpakkaskriisissä”, jossa
Urho Kekkonen antoi periksi venäläisten painostukselle ja näin Neuvostoliiton kommunistinen puolue pystyi
siitä eteenpäin vaikuttamaan Suomen
hallituksen koostumukseen.
Kuva Urho Kekkosesta on Lehtisen
kirjassa erittäin kriittinen. Lehtinen
päätyykin siihen, ettei Kekkonen olisi
tullut kertaakaan valituksi tasavallan
presidentiksi ilman Moskovan lainavaloa.
Tanner luopui Sdp:n puheenjohtajan
paikasta vasta vuonna 1963, jolloin
Rafael Paasio valittiin demaripuolueen johtoon. Tanner iski vielä viimeisissä puheissaan armotta Kekkosta ja
Neuvostoliittoa. Lehtinen arvelee, että
Moskovan kovan Tanner-arvostelun
takana olisi ollut nuoruudenystävä
Otto-Wille Kuusinen. Voi olla, että
näin on asianlaita. Arkistot sen ehkä
vielä joskus paljastavat.
Lehtinen lainaa kirjansa kansilehdellä Mauno Koivistoa: ”Jos Väinö
Tanner olisi vielä keskuudessamme,
hänellä olisi mielestäni kovin vähän
selittämistä tekemisistään. Voisi
sanoa, että hänen matkassaan oli
hyvin vähän mutkia. Minulla on suuri
houkutus sanoa, että hän teki niitä
vähemmän kuin muut.”
Lehtinen moukaroi suomettumisesta rajusti myös Kalevi Sorsaa,
joten lainataan tähän loppuun Sorsan puhetta Tannerin 100-vuotisjuhlassa Helsingin Kaupunginteatterissa
12.3.1981: ”Tämä tasavalta, sen tasaarvon liike, sosialidemokratia, ovat
kitsaita kiitoksissaan. Mutta arvioimmepa Tannerin taivalta millä mitoilla
tahansa, mieleemme astuu harvinainen, hiljainen vieras: kunnioitus.” ❖
Kirjoitus perustuu kirjailija Lasse Lehtisen ”Tanner, Itsenäisen Suomen mies”
-kirjaan, joka esiteltiin Tapani Ruokasen
isännöimässä Kirjan Illassa 4.9.
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Teksti: Tapani Ruokanen
Kuvat: Elias Iirola

Viro on toista maata
Suomalaisilla on väärä käsitys
Virosta – näin voi päätellä professori Seppo Zetterbergin tutkimustuloksista, joista keskusteltiin
vilkkaasti klubin Kirjan illassa.

S

eppo Zetterberg on tutkinut
Viron historiaa jo vuosikymmeniä alkaen väitöskirjasta,
joka julkaistiin neljäkymmentä
vuotta sitten. Keskustelua Virossa ja
Suomessa on virittänyt hänen julkaisemansa Uusi Viron historia (SKS
2017). Vetävästi ja hyvällä kielellä kirjoitettu teos oli salintäyden klubiveljeskunnan – aveceineen – pohdiskelun
kohteena lokakuun kirjan illassa.
Zetterberg on eläköitynyt Jyväskylän yliopiston yleisen historian
professorin virasta, mutta toiminut
myös tietokirjailijana, Kanava-lehden
päätoimittajana ja Viron instituutin
johtajana. Hän on ollut kaksi kertaa
Tieto-Finlandia –ehdokkaana. Seppo
on myös Tarton yliopiston kunniatohtori.
Emeritusprofessori vastaili leppoisasti pilke simäkulmassa kysymyksiin, joista päällimmäisenä oli, miltä
tuntui perehtyä Viroon aikana, jolloin
maa oli kommunistisen Neuvostoliiton jyräämä eikä erityisen suositeltava
pohtimisen aihe suomalaiselle.
”Professorini totesi, että hänellä
olisi tällaista tutkimusta varten hyvä
lähdeaineisto”, Seppo Zetterberg totesi
tutkijan työnsä alusta. ”Minua kyllä
varoitettiin, että mahdatko ajatella
tulevaisuuttasi, kun ryhdyt tuollaiseen”, hän naureskelee.

Kielisukulaisuus hämää
Väitöskirja (1977) käsitteli Suomen
ja Viron historiaa vuosina 1917-1919.
Zetterberg on työstämässä samaa
aineistoa uudelleen ennen Viron
100-vuotisjuhlallisuuksia ensi vuonna.
Nuo vuodet olivat dramaattisia. Irtautuminen syntyvästä Neuvosto-Venä-
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Viron Kirja ilta veti salin täyteen kuulijoita, omistuskirjoitukset olivat haluttuja.

”Viro hyppäsi suoraan
helmitauluista
digitalisaation aikaan”,
Seppo Zetterberg kuvailee.

on sorrosta huolimatta vahva. Tallinna
perustettiin jo 1200-luvulla. Helsinki
ja Turku eivät koskaan olleet yhtä vaikutusvaltaisia kaupunkeja. Tallinnan
kaduilla voi nähdä yhä
tänään keskiaikaisen
Keski-Euroopan.
Illan mittaan pohdittiin, miksi Baltia
on aina luettu pikemminkin saksalaiseen ja
keskieurooppalaiseen
vaikutuspiiriin, myös
Venäjällä. Keskusteluun
osallistui klubin kansainvälinen ulkojäsen
virolainen Gunnar Okk
Pohjoismaisen investointipankin johtokunnasta.
Viro valitsi 90-luvulla
oman tiensä, joka ei
ollut pyrkimys pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon ”koska siihen
ei ollut varaa”. Nyt se
näyttää kehityksessään
tietä Suomelle ja Euroopalle. Nato ja EU ovat
tärkeitä viiteryhmiä.
”Viro hyppäsi suoraan helmitauluista
digitalisaation aikaan”,
Gunnar Okk sanoo Viron näyttävän
Seppo Zetterberg
kehityksessään tietä Suomelle ja
kuvailee.
Euroopalle. Nato ja EU ovat tärkeitä
Ehkäpä jonain päiviiteryhmiä.
vänä tunneli kulkee
Helsingin ja Tallinnan välillä. Silloin on hyvä muistaa,
että virolaiset olivat uusmaalaisille
läheisempiä kuin hämäläiset myös
1500-luvulla. Ja jo sitä ennen Munkkiniemikin oli saanut nimensä virolaisista munkeista. ❖
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Eero Takkunen ja kysymyksen kirjailijalle
esittää Lauri Nouro.

Kysymys- ja kommenttivuorossa Risto Alaviuhkola.

jästä ei ollut kivuton ja se päättyi 1920
Tarton rauhaan, jossa myös Suomen
rajoja piirrettiin.
”Suomalaiset eivät aina ymmärrä
kuinka erilainen Viron tarina on meidän historiaamme verrattuna. Kielisukulaisuus hämää ja moni luulee
ymmärtävänsä niin viron kieltä kuin
virolaisiakin, koska kaikki kuulostaa
kovin tutulta. Varoitan vakavasti tekemästä tätä virhettä”, Zetterberg sanoi.

ria. Viroa ovat jyränneet useammat
voimat – ja usein kovin väkivaltaisesti.
Ruotsalaisten ja venäläisten lisäksi
siellä ovat pitäneet valtaa saksalaiset,
tanskalaiset ja puolalaiset, natsit ja
kommunistit.
”Suurin erottava tekijä on kuitenkin
se, että Virossa on vallinnut maaorjuus ja sen yläluokka muodostui
saksalaisista kartanonherroista. Joskus
virolaiset saivat turvaa venäläisistä ja
ortodoksisesta kirkosta, jonka papit
olivat lähempänä kansaa kuin kartanonherrojen määräämät luterilaiset
paimenet”, Zetterberg kertoo.
Virolaisten kansallinen identiteetti

Ortodoksipapit
luterilaispaimenia lähempänä
Suomi on elänyt Venäjän ja Ruotsin
välissä, vaikka osana läntistä kulttuu-

K

Kirjoitus perustuu emeritusprofessori
Seppo Zetterbergin ” Uusi Viron historia”
-kirjaan, joka esiteltiin Tapani Ruokasen
isännöimässä Kirjan Illassa 3.10.
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on harrastusklubi

SUOMALAINEN KLUBI

Teksti: Kari Storckovius
Kuvat: Finn Lyckoberg

Klubin orkesteri juhli
15-vuotista taivaltaan
Klubin orkesterin syntysanat
lausuttiin elokuussa 2002, kun
silloinen toiminnanjohtaja Jouko
Liusvaara, kunniapuheenjohtaja Martti Enäjärvi ja orkesterin
puheenjohtaja Timo Kivi-Koskinen olivat samassa tilaisuudessa
Vierumäellä. Lokakuun 16. soittajat kokoontuivat ensimmäistä
kertaa ja siitä lähtien, 15 vuoden
ajan, Klubin orkesteri on ilahduttanut klubilaisia säännöllisesti
erilaisissa tilaisuuksissa.
Puhallinorkestriliiton kunniamerkin saivat Risto Alaviuhkola (vas.), Harri Kainulainen, Timo-Kivi-Koskinen,
Paul Jaavamo, Erkki Kupari, Vesa Lehtisalo, Pentti Martiskainen ja Lauri Sorainen.

300 kappaleen ohjelmisto
takaa laajan esiintymisen

Orkesteri soitti läpileikkauksen keskeisimmästä ohjelmistostaan.

Juontajamme Aarno Cronvall haastattelee solistivieraitamme Mervi Myllyojaa (kesk) ja Virva
Garamia.
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M

itä olisikaan itsenäisyyspäivän juhla, veteraanijuhla, merkkipäiväjuhla,
uusien jäsenten tervetulotilaisuus, veneretki jne. ilman musiikkia? Klubin orkesteri, kuoro ja muut
taiteilijat ovat huolehtineet kulttuuriklubin ohjelmatarjonnan ytimestä
uskollisesti ja taidoissaan kehittyen.
Näiden keskeisimpien instituutioiden
merkkivuosia on syytä juhlia ja nyt oli
orkesterin vuoro.
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Mervi Myllyoja ja Erkki Liikanen Jokkantiin pyörteissä.

Klubin orkesteri esiintyy vuosittain
paitsi Klubin omissa tilaisuuksissa,
myös sen ulkopuolella ja orkesterin
300 kappaleen ohjelmisto mahdollistaa hyvin monenlaisen musiikin
esittämisen. Orkesteri on tehnyt
keikkoja niin klubiveljien kuin ulkopuolistenkin merkkipäiväjuhliin,
yritysjuhliin, avajaisiin, vastaanottoihin ja niin edelleen. Sovitukset juuri
tälle kokoonpanolle on tehnyt pääosin
orkesterin kapellimestari Paul Jaavamo.
Juhlakonsertissa kuultiin läpileikkaus Klubin puhallinorkesterin keskeisimmästä ohjelmistosta. Mukana
oli juhlavampaa alkaen Merikannon
Juhlapoloneesista sekä orkesterin luottosolistin Eero Sinikanteleen kanssa
esitetyt kevyemmät kappaleet kuten

Juhlayleisö tanssi valomerkkiin saakka.

Georg Malmsténin Stadin kundi.
Orkesterille uutta solistikuntaa edusti
Erkki Liikanen, joka kunnon estraditaiteilijan tapaan nauratti yleisöä
hauskoilla spiikeillä ja esitti orkesterin
kanssa mm. vuoden 1976 Syksyn sävel
-voittokappaleen Jokkantii.

Paul Jaavamolle
erikoisansiomerkki
Orkesterilaisten omaa tuotantoa
edusti Timo Kivi-Koskisen säveltämä

Kapellimestari Paul Jaavamo liidasi
orkesteria soittaen samalla.

Onnellisten valssi ja orkesterin konserttiosuus päättyi Väinö Hannikaisen
Suomalaisen Klubin marssiin, joka
alun perin on tehty uuden Klubitalon
vihkiäisiin. Konsertin keskellä kuulimme myös loistavien nuorten taiteilijoiden Mervi Myllyoja, viulu, ja Virva
Garam, piano, duettoina esittämää
musiikkia.
Suomen Puhallinorkesteriliitto
oli muistanut pitkään harrastaneita
muusikoita liiton ansiomerkeillä. Matti
Viljanen ja Raimo Ilveskero hoitivat
merkkien juhlallisen luovutuksen,
joista arvokkaimman, erikoisansiomerkin 40-vuotisesta aktiiviharrastamisesta, sai Paul Jaavamo. Kultaisen
ansiomerkin saivat Timo Kivi-Koskinen, Erkki Kupari, Vesa Lehtisalo,
Pentti Martiskainen ja Lauri Sorainen.
Hopeisella ansiomerkillä palkittiin
Risto Alaviuhkola ja Harri Kainulainen.
Onnistunut ilta päättyi Happy Go
Lucky -yhtyeen tahdittamiin tansseihin, josta väki nautti aina klubiravintolan valomerkkiin saakka. ❖
Suomalainen Klubi I3I 2017
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Teksti: Johannes Koroma

Kapearaiteisella klassikkojunalla

Kenraaliluutnantti Ermei Kannisen
muistoseminaari järjestettiin Klubilla
Kenraali Jaakko Valtasen mukaan
Ermei Kanninen oli Suomen puolustuksen taitava kehittäjä.

P

uheenjohtaja Matti Viljanen
sanoi avaussanoissaan, että
kenraaliluutnantti Ermei Kannisen muistoseminaari sopii
erinomaisesti Helsingin Suomalaisen
Klubin henkeen.
”Vaalimme suomalaista kulttuuria
ja isänmaallisuutta”, hän sanoi.
Ermei Kanninen (1922–2015) kuuluu
itsenäisen Suomen kenraalikunnan
arvostetuimpiin jäseniin. Hän osallistui talvi- ja jatkosotaan. Rauhan
aikana hän hoiti puolustusvoimissa
monia vastuullisia tehtäviä kuten
aluepuolustuksen rakentamista.
Pääesikunnan operatiivisen osaston
päälliköksi hänet nimitettiin vuonna
1967. Sen jälkeen hän toimi päämajamestarina, yleisesikuntapäällikkönä ja
pääesikuntapäällikkönä.
Eläkeläisenä hän osallistui säännöllisesti Rukajärven Suunnan Historiayhdistyksen toimintaan.
Rukajärven rintamalla nuorena
luutnanttina taistellut Kanninen
kuului yhdistyksen perustajajäseniin.
Yhdistys oli muistoseminaarin toinen
järjestäjä.
Yhdistyksen puheenjohtaja Tenho
Tikkanen kertoi, että Rukajärven taisteluissa esiintyi rintamakarkuruutta ja
pataljoonan komentaja uhkasi teloittaa
alaisensa.
Silloin Kanninen tarttui rohkeasti
komentajan käteen ja lausui: ”Ei nyt
hemmetissä viitsitä ampua suomalaista miestä.”
Tikkasen mukaan Kanninen
ymmärsi, että jokaisella voi sodassa
mennä hermot, niin esimiehellä kuin
alaisellakin.
Varatuomari Heikki Kanninen
kertoi isästään, että tämä oli eläkkeelläkin herkeämättömän kiinnostunut
maanpuolustuksesta.
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Ermei Kanninen (1922-2015) kuuluu itsenäisen Suomen kenraalikunnan arvostetuimpiin jäseniin.

Kotona hän ei kuitenkaan puhunut
sodasta vaan konfliktien rauhanomaisesta ratkaisemisesta.

Kanninen oli tietävä,
varma ja nopea
Puolustusvoimain entinen komentaja kenraali Jaakko Valtanen tutustui
Kanniseen 1950-luvun alussa Sotakorkeakoulussa.
”Istuimme luokkahuoneessa kaksi
vuotta vierekkäisissä pulpeteissa”,
Valtanen kertoi.
Kanninen valmistui kurssinsa priimuksena.
”Hän oli tietävä ja varma ja toimissaan erittäin nopea.”
Valtasen mukaan Kanninen oli viisas ajattelija ja pitkäjänteinen suunnittelija ja organisaattori.
”Hän jää sotilaalliseen historiaamme puolustuksemme taitavana ja
innokkaana kehittäjänä.”

KHO:n entinen presidentti, oikeustieteen tohtori Pekka Hallberg pohti
sitä, miten Suomi selviytyy kriisien
maailmassa. ”Olennainen merkitys on
yhteiskunnassa vallitsevalla luottamuksella”, hän sanoi.
Huoltovarmuusjärjestelmä on
Hallbergin mukaan hyvä esimerkki
Suomen kyvystä valmistautua pahan
päivän varalle.
”Ermei Kanninen oli erinomainen keskustelija”, muisteli professori
Heikki A. Reenpää ystäväänsä.
Reenpään mukaan Kanninen halusi
edistää sitä, että mahdollisimman
moni suomalainen omaksuu turvallisuuspolitiikan perusideat ja tavoitteet.
”Se voidaan tehdä tasapuolisesti ja
demokraattisesti, ilman kränää.”
Reenpää sanoi, että Kanninen ideoi
Champion of Liberty -yhdistyksen
nimen ja oli sen keskeinen perustaja.
Yhdistyksen tarkoitus on vaalia marsalkka Gustaf Mannerheimin muistoa
ja välittää tietoa hänen elämäntyöstään. ❖
Teksti perustuu Rukajärven Suunnan
Historiayhdistyksen ja Klubin 21.10.2017
järjestämään Ermei Kannisen muistoseminaariin. Alustusten lisäksi seminaarissa kuultiin Ylipäällikön päiväkäsky
31.12.1944, jonka esitti teatteritaiteen
maisteri Timo Närhinsalo. Musiikkia esittivät laulaja Tuula Saarensola ja pianisti
Risto Lauriala.

ESPANJASSA

HSK:n ja TCF:n yhteinen klubimatka liikkui huhtikuisen viikon
aikana yli tuhatvuotista pyhiinvaellusreittiä läpi Baskimaan, Kantabrian, Asturian ja Galician. Kun
pyhiinvaeltajilta vaaditaan vähintään sadan kilometrin vaellus
jalan, niin klubin ”Once in Lifetime”
-matka tehtiin hieman helpommalla, mutta silti hyvin eksoottisella tavalla: kapearaiteisella klassikkojunalla Bilbaosta Santiago de
Compostelaan.

N

apoleonin valloitussotien
pelossa Pohjois-Espanjan
rautatiet rakennettiin kapeammiksi kuin Ranskassa.
Samasta syystä Venäjällä – ja myös
Suomessa – raiteet tehtiin leveämmiksi kuin Manner-Euroopassa.
Kapearaiteisuus antoikin oman
sävynsä matkallemme. Luksusjunan
suitet toivat ainakin minun mieleeni
nuoruusvuodet ahtaassa purjeveneessä. Tosin kaikilla oli oma loistelias
suihku ja toilettivarustus. Kaksoisvuode oli kapea, ja ehkä monelle haasteellinenkin, mutta yhtään avioriitaa
se ei tiettävästi aiheuttanut.

den tähden ravintolassa. Tähdissä ei
ollut yhtään liioittelua.
Junamme El Transcantabrico Clasico
oli kokonaan omassa käytössämme.
Halusimme oman junan ja oman
matkaohjelman. Juna tulikin helposti
täyteen, 46 klubilaisesta puolisoineen.
Tutut matkatoverit takasivat hyvän
tunnelman ja viihtyvyyden. Palvelu oli
kiitettävää, junaemäntä ja matkaopas
pitivät hyvää huolta matkustajista.
Hytit siivottiin ja vuoteet valmisteltiin
kahdesti päivässä tavalla, jota ei enää
saa edes kaikkein parhaissa hotelleissa. Juna ei liikkunut lainkaan öisin,
joten pitkän päivän jälkeen sai hyvin
unta.

KUVA: SCANSTOCKPHOTO

Teksti: Kustaa Hulkko
Kuvat: Klubimestari

Biskajan lahti tarjosi
maiseman ja herkut

Vaikutuksen teki Guggenheimin museon
ulkopuolella vieraita vastaanottava
koira, kymmenien metrien korkuinen
viherpatsas.

Viiden tähden ravintola
Sitäkin väljemmät olivat tilat kahdessa
ravintolavaunussa, salonkivaunussa
sekä baarivaunussa. Useina iltoina
siellä esiintyivät paikalliset taiteilijat,
laulajat ja muusikot, jolloin klubiveljet
saattoivat kutsua puolisonsa tanssiin.
Loisteliaan ja kuohuviinillä kevennetyn aamiaisen jälkeen meidät
kuljetettiin junayhtiön omalla bussilla
tutustumaan alueen nähtävyyksiin.
Retket päätyivät lounaaseen korkeatasoisissa ravintoloissa, useimmiten
historiallisten linnojen, luostareiden
tai palatsien Parador-ravintoloihin.
Illalliset nautittiin pääosin junan vii-

Lounas korkealla vuorilla AdaMarin
Michelin-tasoisessa ravintolassa jäi kaikkien mieleen.

Ravintolavaunussa oli tilaa ja tunnelmaa.

Biskajan lahden rannikkoa kulkenut
reittimme oli hieno vaihtoehto tutustua aurinkorannikosta kovin poikkeaviin maisemiin, kaupunkeihin ja
kyliin. Pyreneet muokkasivat kevään
vihreää, auringon ja varjojen vuorottelun synnyttämää mosaiikkimaista
maisemaa, jonka kummut ja laaksot muistuttivat suuresti Toscanaa.
Atlantti tuli vastaan useaan kertaan
sekä näköalana että lautasillamme.
Guggenheimin museon näyttely
oli pettymys. Rakennus sellaisenaan
herätti tietenkin ihastusta. Paremmin mieleen jäi museon ulkopuolella
vieraita vastaanottava koira, kymmenien metrien korkuinen viherpatsas.
Vaikka kaupunki on kasvanut, vanha
keskusta kapeine kujineen ja toreineen
on entisellään.
Lounaat olivat yhtä perusteellisia
kuin illallisetkin, aina kolme, jopa
neljä ruokalajia ja usein perinteistä
espanjanlaista maaseudulla omista
raaka-aineista ja meren antimista
valmistettua ruokaa. Bilbaon AndraMarin Michelin-ravintolan lounas oli
yksi matkan hienoimmista kokemuksista. Retkemme Puente San Miguelin
kautta Santillana del Marin kylään,
Suomalainen Klubi I3I 2017
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Matkailujaoston mukana 2018

Alankomaihin
ja Yhdysvaltojen

Pyhiinvaelluksen vaikutus näkyi
kaupungin keskustassa kaikkialla.

jonka rakennukset ovat säilyneet keskiaikaisessa asussaan miltei koskemattomana.
Uljas ja mittava Cavagondan
pyhäkkö korkealla vuoristossa sivusi jälleen pyhiinvaeltajien reittiä.
Asturia on autonominen
ruhtinaskunta, jonka johdossa
on Espanjan prinssi. Kaikki
Pohjois-Espanjan maakunnat
ovat hyvin itsenäisiä, ja ne
maksavat Espanjan valtiolle
veroa vain puolustusvoimista
ja ulkopolitiikasta. Omien
perinteiden vaaliminen on
tärkeää ja niistä Asturiassa
huomio kiinnittyi ”horreo”
-rakennelmiin, kivisellä nelijalalla ilmaan nostettuihin
ruokavarastoihin. Ne olivat
talojen pihoilla todistuksena

tilojen ja talojen pitkästä historiasta.
Historiallinen vaikutelma
syntyi myös matkalla pieneen Potesin kaupunkiin,
jonne ajettiin läpi jylhien
rotkojen kallion seinämien
tavoitellessa bussin seiniä.
Kylää ympäröivät vuoret ja
sen ainoa katu kiemurteli
maaston muotojen mukaan
reippaasti virtaavan vuorijoen
yläpuolella. Osa meistä osasikin nauttia matkan päätteeksi
La Hermidan kylpylähotellin
tarjoamista kylvyistä ennen
iltapäivän lounasta.
Pyreneiden yksi korkeimmista vuorista Picos de
Euroopalle noustiin tiheän
sumun keskellä, muutamien
herkkäsieluisimpien sulki-

Luigi Righetti Campolieti Ripasso Valpolicella

Riistalle
ja porolle

Alkoista
13,94€
(18,45€/l)

www.vinkkilasiin.fi

48

Suomalainen Klubi I3I 2017

essa siltä silmänsä. Kiitos
kääntyvien takapyörien
matka sujui turvallisesti.
Vuorten keskellä Enoljärvellä meille vakuutet-

Galiciassa maailman kauneimmaksi
sanottu Las Catedrales Beach houkutteli
paljasjaloin tepastelemaan laskuveden tiukaksi kostuttamalla rannalla
komeiden katedraalinomaisten kallioholvien välissä.
tiin, että espanjalaisten
kansallisjuoma, siideri
täytyy kaataa lasiin niin
korkealta kuin tarjoilijan
käsi yltää. Ammattitaitoa mitataan sillä, ettei
pisarakaan mene lasin
ulkopuolelle. Tarkoituksena on ”hapettaa” juoma
ennen kuin se ehtii lasiin
ja juomarin sisuksiin. Ero
ranskalaiseen siideriin on
merkittävä sekä maussa
että sakeudessa.
Galiciassa maailman
kauneimmaksi sanottu
Las Catedrales Beach
houkutteli paljasjaloin
tepastelemaan laskuveden
tiukaksi kostuttamalla
rannalla komeiden katedraalinomaisten kallioholvien välissä.
Loppupuolella matkaa esitimme jo kainon
toiveen, että voisimme
tutustua osaan kirkoista
vain ulkopuolelta. Retkipäivät olivat pitkiä,
junaan palattiin vasta
pari-kolme tuntia ennen

klo 20.30 alkavaa illallista,
joten toive oli ymmärrettävä. Väliin ei kuitenkaan jätetty Santiago de
Compostelan kirkkoa,
jonka kellarissa Jeesuksen vanhimman apostolin
Jakobin sarkofagi on kaikkien oikeiden pyhiinvaeltajien, ja sen lisäksi myös
muutaman miljoonan
turistin käynnin kohteena. Santiagoon kulkee
pyhiinvaeltajia vuosittain
noin 350 000 ja luku on
joka vuosi ollut hieman
kasvussa. Joukossa lasketaan olleen vuosittain
myös noin 15 000 suomalaista pyhiinvaeltajaa.
Kirkko on todella mittava ja sen ympärille on
syntynyt historiallinen
kaupunki, piispan palatsi
ja suuri, vanha luostari,
jonka kellarissa nautimme
mieleen jääneen hienon
lounaan.
Pyhiinvaelluksen vaikutus näkyi kaupungin
keskustassa kaikkialla.
Reppuselkäisiä kulkijoita
oli silmiinpistävän paljon.
Hyväksytty vaellus edellyttää vähintään 100 kilometrin jalkapatikkaa tai
200 kilometrin pyöräilyä..
Viikon junamatka oli
tietenkin helpompi kuin
pitkä vaellus, mutta sekin
riitti tuomaan tuntuman
pyhiinvaelluksen merkitykseen ja niihin maisemiin, joissa miljoonat
ihmiset ovat vuosisatojen
aikana etsineet sielulleen
rauhaa. ❖

Hollantiin matkaamme
kulttuuri- ja kanavamatkalle huhtikuussa.

Syksyllä vuorossa Yhdysvaltain lännen jylhimmät
alueet ja nähtävyydet 4.9.17.9.2018
Kahden viikon kiertonsimmäisen yön
matkalla koemme Yhdysvaltojen Jylhimmät seudut .
yövymme vuoden
Matka alkaa Finnairin suo2018 kulttuuripääkaupunki Leeuwardenissa.
ralla lennolla San Franciscoon josta siirrytään WyoLoput kolme yötä majoitumme Amsterdamiin ja
mingin osavaltioon Yellowtutustumme sen kuuluisim- stonen kansallispuistoon.
ASUJENJA ASUSTEIDEN PESULA Sen upeaan luontoon ja
piin museoihin sekä HaaYLI
40
KOKEMUKSELLA
giin. V.
Matkalle
sovitetaan
paikalliskulttuuriin tutustutaan 3 päivää.
konsertti Amsterdamissa.
ASIANTUNTIJA
- OSAAJA
Lennämme New MexiHinta 1635 EUR/
con ja Arizonan intiaanialuhenkilö/2h huoneessa (1h
huoneen
lisä 330 EUR).
AUTOLLE
ASIAKASPAIKKA
PIHASSA eille tutustumaan intiaanikulttuureihin, Taosiin,
Hintaan sisältyy Finnairin lennot Helsinki-Amshuikeaan Monument
terdam-Helsinki, majoitus,
Valleyyn, Antelope Canyoniin, Horseshoe Benohjelman mukaiset ateriat
diin ja Grand Canyo(4 aamiaista ja lounasta, 2
EDUSTA MAINITTAVA
niin sekä moneen muuhun
illallista),
kuljetukset, retket
PESUJA
JÄTETTÄESSÄ
kohteeseen reitin varrella.
sisäänpääsymaksuineen,
suomenkielisen oppaan pal- Matkan viimeinen etappi
velut kohteessa.37 sisäpiha
on Las Vegas, mistä kotiPohjoisesplanadi
matka tehdään San Franciswww.pyykkipoika.fi
con kautta Finnairin suoIlmoittautumiset
P. 09 47800170
30.11.2017 mennessä:
ralla lennolla Helsinkiin.
OK-Matkat,
Matkalle mahtuu
puh. (09) 2510 050,
mukaan 30 ensimmäistä
myynti@okmatkat.fi
ilmoittautunutta ja se järjestetään yhdessä matkatoimisto Selectin kanssa.
ASUJENJA ASUSTEIDEN
PESULA
Tiivistelmä
ohjelmasta:
Yhteyshenkilönä Taina
YLI 40 V. KOKEMUKSELLA
2.4. Amsterdamista busWeide-Miettinen email:
sikuljetus Leeuwardeniin,
Taina@selectcollection.fi ,
ASIANTUNTIJA - OSAAJA
puhelin: 09-751 951 05 tai
illallinen
gsm: 050-159 15 19.
3.4. kävelykierros LeeuwarAUTOLLE ASIAKASPAIKKA PIHASSA
denissa, tutustuminen Fries
Matkan hinta ilman lentoja on 4.375€ per henkilö
Museossa Friisinmaan historiaan, lounas ja bussikuljaetussa kahden hengen
jetus Amsterdamiin
huoneessa. Lentohinnat
4.4. tutustuminen Rijksmutällä hetkellä noin 1.750 €
EDUSTA MAINITTAVA
seumiin sekä Van Goghper henkilö.
PESUJA JÄTETTÄESSÄ
museoon, lounasristeily
(Helsinki - San Francisco
pittoreskeilla kanavilla
- Jackson (Yellowstone) Pohjoisesplanadi 37 sisäpiha
5.4. vierailu ’de MaeslantAlbuquerque - Las Vegas www.pyykkipoika.fi
kering” sulkupadolla sekä
San Francisco - Helsinki).
P. 09 47800170
Haagissa MauritshuisMolemmista matkoista
museossa, lounas
tarkemmat tiedot klubin
6.4. tutustuminen Keukensivuilta: www.klubi.fi/
hofin tulppaanipuistoon,
content/matkailu
lounas

E

SUOMALAISEN KLUBIN
JÄSENILLE 20 % ALENNUS

SUOMALAISEN KLUBIN
JÄSENILLE 20 % ALENNUS

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

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
www.pyykkipoika.fi

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

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

Suurkeittiölaitteiden ja
kylmäkalusteiden huolto
Alennus
ei koske oppikirjoja.
pääkaupunkiseudulla

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

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
Suurkeittiölaitteiden ja
kylmäkalusteiden huolto

KLUBIN TAPAHTUMAVINKIT

Klubi-ilta Suomi 100 -visailu
13.11. ma klo 16.30 *

Kysymyksiä Suomen historiasta, kulttuurista,
urheilusta, ihmisistä ja niin edelleen.
Yleisön vapaaehtoiset muodostavat 2-3 hengen
joukkueet kisaan.
Kysyjinä ovat Esko Aho ja Reijo Salminen.

Taidebrunssi Klubilla
(avec ja ystävät)
9.12. la klo 13.00 *
Brunssilla tutustutaan
Klubin taiteeseen ja kuullaan
teosten taustoista ja niiden
historiasta. Tilaisuus alkaa
ruokailulla juhlasalissa.
Tämän jälkeen kierretään
ryhmissä Klubin tilat teoksiin
tutustuen.
Ruokailu 35 euroa.
Ilmoittautuminen 30.11.
mennessä.

Itsenäisyysjuhla – Suomi 100 vuotta (avec)
6.12. ke *

Kirjan ilta (avec)
4.12. ma klo 19.00 *

Tervehdyspuhe Matti Viljanen
Juhlapuhe Jarmo Mäkelä
Klubin puhallinorkesteri, joht. Paul Jaavamo,
Klubin kuoro, joht. Henrik Lamberg,
Reetta Haavisto sopraano ja Reino Pöyhiä piano.
Tanssimusiikkia Klubin Happy Go Lucky -yhtye.
Suomi 100 menú 66 euroa.
Frakki tai tumma puku. Kunniamerkit.
Lämpimästi tervetuloa.

Rosa Liksom: Everstinna. Kirja
rakkaudesta ja sodasta.
Isäntänä Tapani Ruokanen.

Helsingin
Suomalainen Klubi
on kulttuuriklubi

Suomen viides nobelisti Ragnar Granit, 7.12. to klo 19.00
Tiedätkö, että suomalaisia nobelisteja onkin kaikkiaan viisi?
Neljän yleisesti tunnetun lisäksi
Tieteen ilta kertoo viidennestä
nobelistista Ragnar Granitista
7.12. Hän sai fysiologian tai
lääketieteen Nobel-palkinnon
Suomessa ennen sotia tekemästään silmän värinäköä koskevasta
tutkimuksestaan vuonna 1967.
Hänen kuoltuaan vuonna 1991

50

Suomi
100-vuotta

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

Suomalainen Klubi I3I 2016

professori Jaakko Malmivuo
kiinnitti yleistä huomiota Granitiin. Ulkomailla Granit on varsin
hyvin tunnettu.
Hän toimi fysiologian professorina 1937-1940 Helsingin
yliopistossa ja hänet kutsuttiin
tutkijaksi Tukholmaan Karolinska
Institutetiin 1940. Siellä hän toimi
professorina 1945-67 ja oli myös
Nobel-komitean jäsen. Jäätyään

eläkkeelle Granit sai Nobel-palkinnon. Vaikka asuikin Tukholmassa, hän vietti kesäisin useita
kuukausia Korppoossa.
Professori Jaakko Malmivuo esitelmöi Ragnar Granitista arvioi, miksi Granitia ei ole
yleisesti muistettu suomalaisena
nobelistina. Illan isäntänä on
professori Risto Ihamuotila.

Klubiravintola vuonna 2017

Klubin ainutlaatuinen henki välittyy ruoassa

Oli kyseessä sitten lounas kabinettien rauhassa tai ilta pääsalin isommissa tilaisuuksissa, on klubiravintola mukana tapahtuman erityisen
tunnelman luomisessa. Historialliset tilat luovat ainutlaatuiset puitteet ja konstailematon ruoka tutun ystävällisen henkilökunnan ja
huolehtivan emännän johdolla takaa viihtyisän tilaisuuden sinulle ja vieraillesi.

Perinteitä kunnioittavaa ruokaa raikkaalla tavalla
Klubiravintolasta löytyy vielä monia sellaisia klassikkoja, joita ei enää muualta saa. Esimerkiksi nahkiaiset, sorsa, läskisoosi, torstain
hernekeitto pannukakkuineen sekä muut perinteiset annokset kuuluvat ravintolan kestosuosikkeihin. Ravintolassa vaalitaan vanhoja
ruoanlaittotaitoja, keittiössä valmistuu niin sinappi kuin haukipullatkin, puhumattakaan leivästä, joka leivotaan aamuisin yli 120-vuotta
vanhaan juureen.
Perinteiden kunnioittaminen ei kuitenkaan tarkoita Klubiravintolalle paikoilleen jäämistä, päin vastoin. Kokkimme loihtivat maistuvista
klassikoista moderneja annoksia. Klassikkojen rinnalle ovat lisäksi nousseet mm. kasvisannokset, raikkaat ja terveelliset lisukkeet, sekä
ripaus trendikästä katukeittiötä. Uusi Bisseä ja Burgeria -ilta on loistava tapa aloittaa viikonloppu rennommassa tunnelmassa.

Laatua pien- ja lähituottajilta
Yksi klubiravintolan peruspilareista on puhdas, aito ruoka, joka valmistetaan käsin ilman lisäaineita. Saamme suuren osan raakaaineistamme läheltä, ja laadukkaat ainekset pääsevätkin parhaiten oikeuksiinsa, kun kunnioitamme niiden ominaisia makuja ja sesonkien
tuomaa vaihtelua. Käyttäessämme raaka-aineita monipuolisesti, vältämme myös turhaa hävikkiä.
Luottopoimijamme huolehtivat sienet ja marjat herrojen pöytiin. Saman päivän nahkiaiset
saapuvat suoraan Nakkilasta ja porot sekä mädit Lapista. Suomalaiset juustot
rikastuttavat päivällispöytiä ja pientuottajien oluet sekä uudet,
mielenkiintoiset juomauutuudet kruunaavat aterian. Myös makeat,
Marskin ryypystä valmistetut konvehdit tehdään lähellä.
Onnittelemme ilolla 10-vuotta täyttävää Klubin
gastronomista kerhoa ja kiitämme saadessamme olla
mukana toteuttamassa herkullisia iltoja.

Miia Makkonen ja
Petri Karhu
ravintoloitsijat henkilökuntineen

Klubikeittiön annosten
takana: Reetta, Toni, Jussi,
Satu, Karhu ja Satu

www.klubiravintola.fi • myynti@klubiravintola.fi • puh. 050 5721 531

Mercedes-Benz
C-sarjan Premium
Business alk.

42 480 €

C-sarjan
erikoishintaiset
varustepaketit alk.

499€/kpl

·
·
·
·

Sisätilan paketti
Audiopaketti
Pysäköintipaketti
AMG-ulkopuolen
paketti

C 160 A Premium Business kokonaishinta alk. 42 479,70 €. 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. 44 166,57 €. 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. Hinnat sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €. Kuvan auto lisävarustein.
Ajotietokoneen kieli: englanti. Varustepaketin lopullinen hinta määräytyy auton CO2-arvon perusteella.

Mercedes-Benz C-sarja. Rajattomat mahdollisuudet
– nyt myös varustelun suhteen.
Mercedes-Benz C-sarja tarjoaa vaihtoehdon jokaiseen makuun ja elämäntilanteeseen. 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.
Mercedes-Benz Suomi

@mbsuomi

Mercedes-Benz Suomi

