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Gastone Rinaldi, nojatuolipari,
myyty 10 900€

Tapio Wirkkala, Kanttarelli,
myyty 70 000€

Vladimir Makovski, Hääkulkue,
myyty 343 200€

Amelie Lundahl, Tyttö lehtimetsässä, myyty 103 100€

Sisäänjättö käynnissä

Rannekello, Audemars Piguet
Millenary, myyty 15 900€

Bukowskis on Suomen ja Pohjoismaiden johtava huutokauppatalo, joka toimii kansainvälisesti luoden ja
kehittäen pohjoismaisia taide- ja designmarkkinoita.
Tarjoamme useita nykytaiteen, modernin taiteen, designin sekä klassisen taiteen ja taidekäsityön huutokauppoja
kansainväliselle ostajakunnalle. Esineet esitellään online-luettelossa sekä upeassa näytössä Helsingin keskustassa.
Sivustollamme on aina n. 3000 mielenkiintoista laatuesinettä eri aikakausilta ja kaikissa hintaluokissa. Myyjille
Bukowskis tarjoaa mainion kanavan tavoittaa yli 300,000 erillistä kävijää kuukausittain.

Oiva Toikka, Pompom,
myyty 23 000€

Asiantuntijamme omaavat vahvan tietotaidon monilla eri osa-alueilla koruista taiteeseen ja designista antiikkiin
ja hopeaan. Teemme myös kotikäyntejä.
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Pääministeri vieraili
Klubin ensimmäisessä
EU-illassa

H

yväntuulinen pääministeri Juha Sipilä vieraili Suomalaisen Klubin
ensimmäisessä EU-illassa. Monipuolisessa, runsaasti eri asioita käsitelevässä puheenvuorossaan hän valaisi useita EU:n keskeisimpiä
tämän hetken asioita ongelmia unohtamatta. Klubilaisia oli saapunut kuuntelemaan pääministeriä ja häntä vilkkaasti tenttaamaan salin täydeltä
lähes pari sataa.
Pääministerin mukaan Suomen Eurooppa-politiikka perustuu käytännönläheiseen linjaan. Se korostaa päätettyjen asioiden saamista käytäntöön.
Klubilehdelle antamassaan haastattelussa EU-illan jälkeen Sipilä sanoi yhdessä
sovittujen päätösten toimeenpanon olevan EU:n keskeisimpiä ongelmia. Hänen
aloitteestaan ryhdytään päätöksenteon toimeenpanoa seuraamaan. Asia käsiteltiin ja hyväksyttiin Bratislavan Eurooppa-neuvostossa. Päätöksen mukaan
Komissio esittää seuraavassa huippukokouksessa
konkreettisen tilannekatsauksen yhdessä sovittujen päätösten etenemisestä kussakin jäsenmaassa.
Pääministeri on varmasti aivan oikeassa, kun
hän uskoo tämän ensimmäisen konkreettisen
askeleen osaltaan parantavan sovittujen asioiden
toimeenpanoa. – Luonnollisesti se on vasta alku,
mutta jollain täytyy edetä, Sipilä sanoo.
Suomalaisia pidetään mallioppilaina, jotka
toteuttavat kaikki Unionin – joskus vähän ”hölmötkin” – päätökset. Pääministeri hymyilee
Keskitien kulkijaa kuunnellaan,
ymmärtävästi ja kuittaa asian, ” Suomessa
sanoi pääministeri Juha Sipilä
tehdään, mitä sovitaan”.
Klubilehdelle EU:illan jälkeen.
Vierellä EU-asioiden erityisPääministeri Juha Sipilän haastattelu ja
avustaja Jari Haapiainen.
raportti EU-illasta sivut 4–9

Donnerin mielestä Ruotsista riittää oppia
Jörn Donner on kahdesti kirjoittanut kirjan Ruotsista, uusimman tänä vuonna.
Hän on myös työskennellyt Ruotsissa yli 30 vuotta.
– Vieraus on suhteellista. Joskus Suomikin tuntuu vieraalta. Sisimmässään
jokaisella on joskus vierauden tunne. Ja tietoinen halu ottaa etäisyyttä, Jörn
Donner sanoo. Sivut 42–43
Timo M artikainen

Julkaisija ja Toimitus
Helsingin Suomalainen
Klubi –lehti
Julkaisija Helsingin
Suomalainen Klubi ry
www.klubi.fi
Kansakoulukuja 3,
00100 Helsinki
puh +358 9 586 8830

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

Yrjö Klippi,
AD, graafikko,
Pyry Klippi
Taittaja-asissistentti
kluklippi@gmail.com
Kustaa Hulkko
Yrjö Larmola
Tapani Ruokanen

Jaakko Savisaari
Kari Storckovius
Kalevi Suortti
Teemu Torvelainen
Antti Virkkunen
Janne Virkkunen
Paino:
Forssa Print
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Teksti: Kustaa Hulkko
Kuvat: Antti Virkkunen

Pääministeri Juha Sipilä Klubin
ensimmäisessä EU-illassa:

SUOMEN EU-LINJA

on pragmaattinen keskilinja

EU-illan juontaja Eikka
Kosonen(kesk.) perusteli
pääministeri Juha Sipilän
kutsumista EU-iltaan
klubilaisten halulla tietää
mikä on Suomen EU-linja
näissä vaikeissa oloissa.
Puheenjohtaja Matti Viljanen kuvassa oikealla.
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Pääministeri Sipilä oli huolestunut,
että EU vaarantaa kauppapoliittisen uskottavuutensa,
ja että unionin neuvottelemat kauppasopimukset
eivät tulekaan voimaan.

Pääministeri Juha Sipilän mukaan
Suomi noudattaa Eurooppapolitiikassaan käytännönläheistä
linjaa. Se ei tähtää perussopimusten muuttamiseen, vaan korostaa
EU:n aikaisempien päätösten toimeenpanoa, missä on nyt selviä
puutteita.
”Tehhään mitä on sovittu,
niin kuin Oulusa sanotaan”,
Sipilä tiivisti tämän ajatuksen
18. lokakuuta Klubilla.

B

Brexit, terrorismi, maahanmuutto,
ulkosuhteet. Euroopan unionilla on
vastuksinaan yhtä aikaa monta kriisiä.
Klubilaiset haluavat tietää, mikä on
näissä vaikeissa oloissa Suomen EUlinja.
Näin perusteli Suomalaisen Klubin
historian ensimmäisen EU-illan juontaja Eikka Kosonen pääministeri Juha
Sipilän kutsumista alustajaksi.
Kosonen viittasi siihen, että
Eurooppa-politiikan linja on juuri
pääministerin johtaman hallituksen
vastuulla.

Suomi
– keskitien kulkija
EU:n kehittämisessä nähdään yleensä
kaksi perusvaihtoehtoa. Toinen korostaa unionin luonnetta hallitusten väli-
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sen yhteistyön järjestelmänä, toinen
taas EU:n niitä instituutioita, jotka
edustavat ylikansallista integraatiota.
Pääministeri Juha Sipilä sanoo EUillan jälkeen Klubilehdelle antamassaan haastattelussa, että Suomen linja
on ”pragmaattinen keskilinja” näiden
kahden peruslinjan välillä.
”Keskitien kulkijaa kuunnellaan.”
”Se sopii hyvin Suomelle ja on Suomen edun mukaista.”
Käytännössä se tarkoittaa pääministerin mukaan muun muassa sitä, että
keskitytään huolehtimaan jo tehtyjen päätösten toimeenpanosta. Tämä
pätee yhtä hyvin euroalueen asioihin
kuin maahanmuuttopolitiikkaan.
”Unionin on keskityttävä olennaiseen ja toimeenpanoon. Asiat on
vietävä loppuun asti”, Sipilä sanoi
puheessaan Klubilla.
Hän teki Bratislavan huippukokouksessa aloitteen, jonka mukaan
EU:n pitää seurata entistä tarkemmin
päätöstensä toteuttamista. Liian moni
päätös on jäänyt poliittiseksi eleeksi,
mikä turhauttaa myös kansalaisia.
Huippukokous oli myös antanut
komissiolle toimeksi, että se tuottaa
vastedes raportit päätösten toteuttamisesta.
Sipilä piti hyvänä, että seuranta
käynnistyy.
”Sitä saat, mitä mittaat”, kuului
kokeneen yritysjohtajan perustelu.

Evoluutio,
ei revoluutio
EU:sta ei näillä näkymin tule liittovaltiota.
”Integraation syventäminen ei saa
nykytilanteessa kaikupohjaa”, Sipilä
arvioi.
Pääministerin mielestä EU:ta on järkevää kehittää evoluution kautta.
”Historiasta on opittavaa; kansa
erkaantuu jos integraation vauhti kiihtyy liiaksi.”
On kuitenkin yksi ulottuvuus,
jossa integraatiota on pääministerin

mukaan viisasta vahvistaa. Se on EU:n
ulkoinen ja sisäinen turvallisuus.
Sipilä arvioi, että EU on nyt liian
hajanainen ja reagoi liian hitaasti
ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
Näissäkään asioissa ei pääministerin mukaan tarvita perussopimusten
uudistamista.
Hän korosti, että kyse on ”työn
tuloksellisuuden parantamisesta”.

Joulukuussa
puolustuspäätöksiä

Pääministerin mielestä
EU:ta on järkevää kehittää
evoluution kautta.
”Historiasta on opittavaa;
kansa erkaantuu
jos integraation vauhti
kiihtyy liiaksi.”

Pääministerin arvion mukaan
Eurooppa ei selviä kriiseistään ilman
toimintakykyistä unionia. Toisaalta
kansalaisten luottamus EU:ta kohtaan
edellyttää enemmän tekoja.
Sipilä tulkitsi, että Britannian kansanäänestyksen tulos kertoi huolista,
joita on myös muiden jäsenmaiden
kansalaisilla.
”Nyt päähuomio on kiinnittymässä
entistä enemmän eurooppalaisten turvallisuudentunteen vahvistamiseen.”
Sipilä muistutti, että EU:n joulukuun
huippukokous päättää Brysselissä turvallisuutta ja puolustusta koskevasta
käytännön suunnitelmasta.
Uusien asioiden lista on pitkä:
kriisinhallintaoperaatioiden rahoitus,
puolustusmarkkinat, sotilaallinen
huoltovarmuusjärjestelmä, reagointi
hybridiuhkiin, pysyvä rakenteellinen
yhteistyö, pysyvä yhteinen operaatioesikunta ja puolustusrahasto.
Aikaisemmin EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on ollut
lähinnä kriisinhallintaa.
Sisäisen turvallisuuden agendalla
edessä on sopimus terrorismin torjuntadirektiivistä. Se luo oikeudellisen kehyksen terrorismin vastaiselle
työlle.
”Pelkät direktiivit eivät auta tässäkään asiassa, vaan tarvitaan tekoja.”
Sipilän mukaan myös muuttoliike
vaatii unionilta ja jäsenvaltioilta uutta
ajattelua.
”Muuttoliikettä koskevien esitysten
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”Euroopan unionin tärkein tehtävä, missio,
ei ole muuttunut mihinkään sitten perustamisen:
se on edelleen rauhan ja vakauden vahvistaminen
maanosassamme ja maailmalla”.

ten sisämarkkinoiden –kehittäminen
on olennasita Euroopan kilpailukyvyn
ja työllisyyden kannalta.

Euroopassa ja sen reunamilla, mutta
siihenkään ei EU pysty vastaamaan,
koska se ei suostu pelaamaan – eikä sen
pidäkään pelata – Venäjän omaksumilla
kovilla pelisäännöillä”, hän arvioi.
Pääministerin mukaan Suomi pysyy
EU:n Venäjän-politiikassa yhteisen
linjan takana.
Hän totesi, että Suomella on toisaalta toimiva kahdenvälinen dialogi
Venäjän kanssa, ja että myös EUkumppanit arvostavat sitä.

Brexit
keväällä 2019

– EU on nyt liian hajanainen ja reagoi liian hitaasti ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, Sipilä sanoi lähes kahdelle sadalle klubilaiselle.

käsittely EU:ssa ei tällä hetkellä etene
kovin joutuisasti”, hän kommentoi.
Pääministeri piti mahdollisena, että
hiljentyneet muuttovirrat kääntyvät
uudelleen kasvuun. SIksi hänen mielestään täytyy ponnistella, jotta EU:ssa
syntyisi poliittinen konsensus muuttoliikkeen hallinnasta.
”Tässä on kyse siitä, miten vastuun
ja solidaarisuuden periaatteita olisi
sovellettava tulevaisuudessa.”
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Suomi
– vapaakaupan ystävä
Pääministeri Sipilä oli huolestunut
merkeistä, jotka viittaavat siihen, että
EU vaarantaa kauppapoliittisen uskottavuutensa, ja että unionin neuvottelemat kauppasopimukset eivät tulekaan
voimaan.
Belgiassa Vallonian alueparlamentti
hylkäsi lokakuussa EU:n ja Kanadan
CETA-vapaakauppasopimuksen. Myös

USA:n ja EU:n välinen TTIP-prosessi
on kohdannut vastustusta.
Samaan aikaan komissiossa on
merkkejä entistä protektionistisemmasta hengestä. Sipilä kertoi puhuneensa protektionismin vahingollisuudesta suoraan eräälle komissaarille.
”Suomelle vapaakauppa ja sen edistäminen ovat elinehto.”
Pääministeri tähdensi, että sisämarkkinoiden – erityisesti digitaalis-

Brittipääministeri Theresa Mayn tarkoitus on antaa EU:lle eroilmoitus ensi
vuoden maaliskuussa. Neuvottelut
kestävät sen jälkeen kaksi vuotta eli
kevääseen 2019.
”Seuraavat kaksi vuotta ovat aika
ratkaisevat Euroopan unionin tulevaisuudelle”, Sipilä sanoi.
Brexit-neuvottelut ovat vaikeat jo
siksi, että ennakkotapauksia EUerosta ei ole.
Sipilä piti ”äärimmäisen hyvänä”
EU:n huippukokouksen kesäkuussa
2016 esittämää linjausta, jonka
mukaan pääsy sisämarkkinoille edellyttää kaikkien neljän vapauden kunnioittamista.
Briteille hankala ihmisten liikkumisvapaus on yksi vaikeimmista neuvottelukysymyksistä.
Sipilä ennakoi, että prosessista tulee
”erittäin herkkä”. EU:n täytyy hänen
mukaansa huolehtia, että Brexitin
hinnasta ei tule liian halpa, sillä muuten brittien esimerkki voi houkutella
muitakin maita.
Hän muistutti, että Britannia on
Suomen tärkeä kumppani sekä talouden että turvallisuuden kannalta.
Hallitus laatii arvion Brexitin vaikutuksista ja Suomen tavoitteista neuvotteluprosessissa.

Venäjän
kovat säännöt
Sipilän mukaan Syyrian sota on paljastanut kansainvälisen yhteisön heikkoudet. ”Silmittömät pommitukset
siviilejä ja lapsia kohtaan jatkuvat ja
kukaan ei pysty tekemään mitään.”
Hän tarkasteli myös Venäjän roolia
Euroopassa.
”Kovaa voimankäyttöä on myös
Venäjän tämänhetkinen toiminta

Rooman sopimus
60 vuotta

Sipilän mukaan Suomelle
vapaakauppa ja sen
edistäminen ovat elinehto.
Pääministeri tähdensi,
että erityisesti digitaalisten
sisämarkkinoiden
kehittäminen on olennaista
Euroopan kilpailukyvyn ja
työllisyyden kannalta.

Unionin edeltäjän Euroopan talousyhteisön perustamisesta tulee 60 vuotta
25. maaliskuuta 2017. Jäsenmaiden
päämiehet juhlistavat Rooman sopimuksen vuosipäivää pitämällä huippukokouksen Roomassa.
”Euroopan unionin tärkein tehtävä,
missio, ei ole muuttunut mihinkään
sitten perustamisen: se on edelleen
rauhan ja vakauden vahvistaminen
maanosassamme ja maailmalla”, Sipilä
arvioi.
Viikolla 41 hän vieraili Argentiinassa ja Meksikossa. Sipilän mukaan
myös Latinalaisessa Amerikassa kannetaan huolta EU:n suunnasta Brexitin
jälkeen.
Sipilän mukaan on totta, että populismi nostaa päätään Euroopassa.
Populistinen viesti on helppoa rakentaa, koska talouskasvu on heikko, ja
sen voi pistää EU:n syyksi.
”Rajat kiinni – niin henkisesti,
vapaakaupan tai vaikkapa ihmisten
liikkuvuuden näkökulmasta”, hän
kiteytti tämän ilmiön.
”Näin en haluaisi Euroopan unionia
tai globaalia yhteisöä rakennettavan.
Insinöörinä pidän enemmän siltojen
rakentamisesta kuin muurien muuraamisesta.
”Monista valuvioista huolimatta
unioni on parasta mitä Euroopalle on
tapahtunut”, Sipilä sanoi.
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Puheenjohtajalta

Loistouutisia Suomesta

Kutsu Helsingin Suomalainen
Klubi ry:n varsinaiseen
syyskokoukseen
Klubin sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 15. marraskuuta 2016
klo 19.00 alkaen Klubin tiloissa Helsingissä, Kansakoulukuja 3. Kokouksessa mm.
vahvistetaan tulo- ja 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 puheenjohtajana jatkaa Matti Viljanen ja jäseninä jatkavat
Ari Huovinen, Jussi Papinniemi, Jouni Päivölä ja Antti Virkkunen.
Syyskokous valitsee kolme johtokunnan jäsentä.
Aarno Cronvall ja Heikki Hult ovat toimineet johtokunnan jäseninä yhden kauden vuosina 2014-2016. He ovat uudelleenvalintakelpoisia.
Matti Saari on toiminut johtokunnan jäsenenä kaksi kautta vuosina 2011-2016 ja
hän ei ole uudelleenvalintakelpoinen.
Lisäksi syyskokouksessa käsitellään ulkomailla pysyvästi oleskelevan jäsenen
jäsenmaksuvapautuksen poistaminen säännöistä 01.01.2017 lähtien
(toinen käsittely, Klubin säännöt § 13).
Helsingissä 1.10.2016
KLUBIN JOHTOKUNTA

N

obel-palkinto Suomeen, miljardiluokan laivatilaukset Turkuun
sekä onnistunut SU-27-hävittäjän tekemän rajaloukkauksen
valokuvaaminen; nämä ovat hyviä uutisia.
Nyt Suomeen on saatu Nobelin palkinto myös taloustieteissä.
Onnittelut Bengt Holmströmille. Tiede ja tieteen esilletulo kansainvälisen
huippupalkinnon myötä on luonnollisesti iso mainos suomalaiselle älylle ja
osaamiselle. Tällainen menestyminen innostaa ja haastaa tiedemiehiämme ja
myös nyt tutkijan uransa aloittajia ponnisteluissaan.
Minulle meriteollisuus on jotakin todella suurta ja merkittävää. Suuren
ja nykyaikaisen todella huipputekniikan omaava risteilyalus edustaa myös
monen tieteenalan huippuosaamista ja erittäin vaativaa yhteensovittamista.
Tällaisilla saavutuksilla monet eri teollisuudenalat pääsevät esittämään huippuosaamistaan kansainvälisilla markkinoilla. Iso risteilyalus pitää sisällään
yhden kaupungin verran energia-, vesi,- jätehuolto-, ilmastointi-, maalaus-,
viestintä-, navigointi-, tekstiili- ja muita eri tekniikoita unohtamatta arkkitehtuuria, sisustusta ja taidetta. Arvoisat klubiveljet, tällaisia huipputuotteita
ulkomaille myytäessä työllistetään paljon ihmisiä, lisätään
ostovoimaa ja kerätään verotuloja Suomeen sekä mainostetaan suomalaista teollisuutta.
On hienoa kokea puolustusvoimiOn hienoa kokea puolustusvoimiemme kyky nopeaan
emme kyky nopeaan toimintaan.
toimintaan. Rajaloukkausten todentaminen ja selvittäminen
Rajaloukkausten todentaminen ja
on todella tärkeää ja sekin Suomessa osataan hyvin. Turvalselvittäminen on todella tärkeää ja
lisuus on jokaiselle meistä todella tärkeä tunne. Mitä vahsekin Suomessa osataan hyvin.
vemmin koemme olevamme turvassa sitä enemmän meiltä
Turvallisuus on jokaiselle meistä
vapautuu energiaa rakentaa tulevaisuuden Suomea. Vain on
todella tärkeä tunne.
positiivisilla asioilla on positiivinen lopputulos.
Myös klubimme 140-vuotisjuhlavuoden syyspuoliskolla on
koettu huippuhienoja tilaisuuksia ja runsasta osanottoa. Siitä kiitos kaikille.
Vielä ehtii mukaan!

Iloista sadonkorjuun aikaa ja
valmistautumista talven tuloon toivottaen
M atti Viljanen
puheenjohtaja
ävän
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Klubilla tapahtuu

Sorsaa ja nahkiaisia

Classic Jazz and Dinner
Vuoden
Klubiteko
hakuun

J

ohtokunta voi
harkintansa
mukaan palkita
vuosittain

Klubin kevätkoko-

uksen yhteydessä vuoden Klubiteon tekijän.
Palkinto anne-

K

elpo joukko hyvän
ruuan ystäviä kokoontui tiistaina 20.9. nauttimaan perinteisestä
syksyn gourmet-ateriasta. Se
koostui jälleen nahkiaisista ja
vanhan tavan mukaan valmistetusta sorsasta. Nahkiaiset
oli tuotu aikaisemmin päivällä
suoraan nakkilalaisesta savustamosta, ja olivat edelleen hieman
lämpimiä. Ja tietenkin erittäin
herkullisia kuten sorsakin.
Illan asia-annista vastasi
Markku Halmeenmäki, joka
kertoi suomalaisesta ruoka-asiantuntemuksen viennistä. Aihe
oli valtaosalle kuulijoista uusi
ja mielenkiintoinen tietoisku
harvinaisesta aiheesta. Illan
kulttuuritarjonnasta vastasi
Senja Syrjälän ja Jutta Joelssonin
Duo Sorella. Klubin Gastronomisen kerhon järjestämä ilta oli
erittäin onnistunut, ja tullaan
varmaankin uusimaan taas vuoden päästä.
TEKSTI: ANTTI AHO
RUOKAKUVA: ANTTI VIRKKUNEN

Perinteistä patasorsaa kermakastikkeessa tykötarpeineen
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KUVITUSKUVA:YRJÖ KLIPPI

S

uomalaisen Jazzin elävät legendat
ilahduttivat klubilaisia ja heidän
puolisoitaan sekä ystäviään lauantaina 17.9.
Illan musiikista vastasi Klubin Jazzkvintetti: Antti Sarpila, Pekka Toivanen, Jartsa
Karvonen, Pekka Sarmanto ja Seppo Hovi,
joka toimi illan isäntänä.

taan Klubin jäsenelle,
joka nimeämisvuotta

Illan yllätysvieraana
esiintyi huuliharpun
kanssa
kansanedustaja Pertti
Salolainen

Ohjelma koostui perinteisestä jatsista, jota täydensi mielenkiintoiset
klassisen jatsin historiaa valottavat
pikku tarinat.

Paitsi klubille saapuneiden korvia, niin myös makuhermoja kutitteli
ohjelman ohessa tarjoiltu kolmen ruokalajin gourmet-illallinen.

edeltävänä vuonna on
erityisen ansiokkaasti
edistänyt Klubin toimintaa tai on erityisen
aktiivisesti osallistunut
klubihengen kohottamiseen.
Esityksiä vuoden
Klubiteon saajaksi voivat tehdä kaikki Klubin
jäsenet.

SUOMI 100 VUOTTA

Esitykset perusteluineen tulee toimittaa
kirjallisesti tai sähköpostilla (toiminnanjohtaja@klubi.fi)
viimeistään 16.12.2016
mennessä palkitsemistoimikunnan käsittelyä
varten.

ILOTULITUSNÄYTÖS
JUHLAMALLISTO
SISÄLTÄÄ

KUNNIALAUKAUKSET
SUOMEN LIPUN VÄRIT
SUOMEN LEIJONAN KULTAA

VUOSIJUHLAT, YRITYSJUHLAT, TALVIJUHLAT, LANSEERAUKSET,
SYNTYMÄPÄIVÄT, JOULUNAVAUS, TAPAHTUMAT,
SUOMI 100, HÄÄT, UUSIVUOSI, MERKKIPÄIVÄT, LAHJAKSI...

TILAAHOIDAMME
ILOTULITUSNÄYTÖS
KAIKEN PUOLESTASI
PALVELUVERKOSTOMME KATTAA KOKO SUOMEN JA ULKOMAAT
TEEMME NÄYTÖKSESI YHDISTETTYNÄ MUSIIKKIIN
KLUBIN JÄSENILLE NÄYTÖKSEN OSTANEILLE ERIKOISLAHJA

KRISTIAN@ILOTULITUS.FI +358505417890
WWW.ILOTULITUS.FI

SUOMEN ILOTULITUS OY

VUODESTA 1948

SUOMALAINEN ILOTULITUSTEHDAS SUOMALAINEN KÄSITYÖ SUOMALAINEN HUIPPUSUUNNITTELU
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Klubilla tapahtuu
140-vuotiaan Klubin taiteilijat
esiintyivät salissa, jossa nautittiin musiikista
jo 170 vuotta sitten.

Klubi Aurora Karamzin vieraana Hakasalmen huvilassa

Henrik Lambergin (toinen oik.) kokoama ”vintetti” , kuten Lamberg heitä leikillisesti
nimitti, esittivät tietysti myös serenadin naisille.

Klubin puhallinorkesteri säesti myös taiteilijajäsen Eero Sinikanteleen esittämiä ”stadilauluja”.
Pianotaiteilija Risto Laurialan (vas.) esitykset saivat salin seinät soimaan kuin Aurora Karamzin aikaan.

K

Tyytyväiset Klubilaiset kokoontuivat ensimmäisen opastuskierroksen päätteeksi huvilan
portaille yhteiskuvaa varten. Oppaamme Jere Jäppinen punaisessa takissa eturivissä vierellään oikealla tilaisuuden klubilaisten isäntänä ollut Timo Kivi-Koskinen.
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lubi vieraili 14.9. juhlavuoden merkeissä Hakasalmen
huvilassa. Iltapäivällä klubilaiset tutustuivat Musiikkinäyttelyyn kaupunginmuseon tutkijan
Jere Jäppisen opastuksella.
Kaupungin Museon johtaja Maija
Tanninen-Mattila toivotti klubilaiset
tervetulleiksi Hakasalmen huvilaan.
Illan syyskonsertissa juhlavaa ja
viihdyttävää tunnelmaa loivat Klubin puhallinorkesteri Paul Jaavamon
johdolla, Henrik Lambergin kokoama
kvintetti, pianisti Risto Lauriala ja
”stadinkundi” Eero Sinikannel.
Hakasalmen huvilan rakennutti
vuonna 1844 prokuraattori Carl Johan
Walleen, joka oli laajasti kiinnostunut taiteista. Aurora Karamzin alkoi
1850-luvun lopulla asua talvet isäpuolensa Welleenin kanssa Hakasalmen
huvilassa. Hakasalmessa nautittiin
taiteesta, kirjallisuudesta ja ennen
kaikkea musiikista.
Aurora Karamzin myi vuonna 1896

Klubin orkestiterin elähdyttävät esitykset
kruunasivat Hakasalmen tapahtuman.

huvilan Helsingin kaupungille, mutta
sai oikeuden asua rakennuksessa
elämänsä loppuun asti. Hän kuoli
vuonna 1902. Pian tämän jälkeen
huvilassa alkoi museoiden aika.
Musiikkia! Kaupungin soivat muistot -näyttely Hakasalmen huvilassa
esittelee kävijöille musiikin historiaa uudella tavalla: pääroolissa ovat
musiikin ystävät, kuuntelijat ja harrastajat, jotka ovat myös saaneet osallistua näyttelyn tekoon.
Matkalla musiikin eilisestä tähän
päivään on erilaisia musiikkikokemuksia. Klubilaiset saivat muun
muassa muistella ja kokea uudellen
kansakoulun laulukokeet, soittotunnit,
jouluvirret, puistokonsertit, korvalappustereot tai ihastella suosikki artisteriensa älppäreiden kansia.
Olipa museoon rakennettu pieni
kappelikin, jossa voi kuunnella kirkkosalien holvien kaikuja.
Teksti ja kuvat YRJÖ KLIPPI

Näyttelyssä oli esillä myös todella harvinaisia esineitä, kuten Senaatintorin tieltä puretusta Nikolain kirkosta peräisin oleva luutunsoittaja-veistos. Museoon rakennetussa
kappelissa oli mahdollisuus kuunnella eri kirkkojen holvien kaikuja.

Näyttelyssä oli esillä mm. eri
aikakausilta musiikin kuunteluun tarkoitettuja laitteita.

Musiikin esittämisen ja kuuntelun arkisempia paikkoja
olivat ravintolat. Näyttelyyn oli saatu lainaksi tunnettujen taiteilijoiden instrumentteja ja esineistöä.
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Klubilla tapahtuu

Seniorit ICT-opissa

Tule tutustumaan
Klubin taiteeseen
ja brussille
Klubi esittelee jäsenilleen laajan taidekokoelmansa
lauantaina joulukuun 10. päivä kello 13. Myös rouvat ja ystävät ovat tervetulleita.

T

Ilmoittaudu Klubin järjestelmän kautta 4.12 mennessä.
Tilaisuuden ruokailu maksaa 35 euroa.

Tule ottamaan selvää kuka on kuka?

Nimivirheen oikaisu

K

lubin senioriaktiivi Hirvo Salonen havahtui
syksyllä klubiveljien kanssa käydyissä keskusteluissa, että senioriveljet tarvitset tietotekniikkataitojen hiontaa. Aiemmin työelämän
johtotehtävissä asioista huolehti osaava sihteeri, ja nyt
oltiin kotona yksin laitteen kanssa.
Syksyn mittaan 14 klubilaista on osallistunut teoriaopetukseen, joka jatkuu syksyn mittaan, kunnes kysymykset loppuvat neljässä ryhmässä käytännön harjoitteluna.
Teoriakursseilla tutustuttiin aluksi runsaaseen ja
erilaisia palveluja tarjoavaan laitemaailmaan. Tärkeää
oli opiskella tietoturvaa, miten voidaan suojautua yleisimpiä viruksia ja haittaohjelmia vastaan ja miten niitä
torjutaan omin tiedoin. Pohdittiin automaattipäivitysten
tarvetta ja opiskeltiin tietoturvasanastoa. Kolmas luento
käsitteli erilaisia tietotekniikkapalveluja ja ohjelmien
hyödyntämistä.
Teorian jälkeen jakauduttiin ryhmiin sen mukaan
mikä laite, puhelin, tabletti, kannettava vaiko pöytäkone
eniten kiinnostaa ja minkä syvempi hallinta on tarpeen.
Kurssilainen Pertti Mäkelä valitsi kannettava syventäviin opintoihin. Jo ensimmäisellä kerralla hän sai hyvän
oivalluksen.
– Tähän asti olen mennyt kannettavasta verkkoon
erillisen laitteen avulla. Nyt opin, että se on turhaa, sillä
voin käyttää älypuhelimeni sim-korttia verkossa liikkumiseen.
Hirvo Salosen on tarkoitus järjestää seuraava
ITC-kurssi ensi tammmikuussa.

© TOVE JANSSON

ilaisuus aloitetaan juhlasalissa yhteisellä brunssilla. Tämän jälkeen tutustutaan klubin omistamaan taiteeseen, maalauksiin ja veistoksiin
klubin eri tiloissa.
Taidebrunssi on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan Klubin taiteeseen ja kuulemaan teosten merkityksestä ja historiasta.
Klubin taideasiantuntijat Weijo Pitkänen ja Antti Virkkunen kiertävät brunssin jälkeen ryhmien kanssa Klubin
tilat teoksiin tutustuen.
Isäntänä toimii Antti Virkkunen.

Klubiveljet opiskelevat kannettavan saloja. Kurssin vetäjä
Hirvo Salonen ja Pertti Mäkelä Enter ry:n opettaja Tuulikki
Paturin opissa.

VUOSISADAN VIINI
TOVE JANSSONIN TEOKSET JUHLAT KAUPUNGISSA JA JUHLAT MAALLA TEMPAAVAT MEIDÄT
MUKAAN VUOSISADAN JUHLAAN. NOSTAKAAMME MALJA ITSENÄISELLE,
SATAVUOTIAALLE SUOMELLE JA JUHLIKAAMME YHDESSÄ!

Klubilehden numerossa 2B sivulla 19 oli nimivirhe.
Jyrki Koulumiehen kirjaa koskeneessa kirjoituksessa puhuttiin Tauno Matomäestä. Oikein olisi ollut
kirjoittaa Jouko Serestä, joka tilaisuudessa käytti
puheenvuoron.
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WINE GALLERY SUOMI FINLAND 100
BORDEAUX ROUGE
14,99€ / 0,75L (19,99€/L)

WINE GALLERY SUOMI FINLAND 100
CHAMPAGNE BRUT
34,90€ / 0,75L (46,53€/L)

Saatavilla Alkoista 21.11 alkaen. Tuotevalikoima vaihtelee myymälöittäin

WINE GALLERY SUOMI FINLAND 100
BORDEAUX BLANC
14,99€ / 0,75L (19,99€/L)

asiantuntijavieraat

SUOMALAISEN KLUBIN

Teksti: Jaakko Savisaari
Kuvat: Jarmo Heinonen

HILJAINEN HÄLYTYS

– miten hallita kokonaisturvallisuutta

Keskustelun alusti HTT, VTT Juhani Kivelä.

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden hallinnan tilasta Heikki Hultin (kuvassa vas.) isännöiminä keskustelivat kansliapäällikkö Päivi Nerg ja kansliapäällikkö Jukka Juusti.

Klubilla keskusteltiin vankkojen
asiantuntijoiden voimin kokonaisturvallisuudesta ja sen hallinnan
kehittymisestä viime vuosina.

T

äysi sali kuunteli keskittyneesti
niin alustajaa kuin molempia
kansliapäälliköitä, jotka olivat
alustajan kanssa eri linjoilla
heti alkuun. Heidän mielestään, toisin
kuin alustaja esityksessään puolustushallinnon ja sisäasiainministeriön
yhteistyö toimii nykyään hyvin. Erimielisyyttä aiheutti ilmeisesti se, että
tutkimus ei huomioinut aivan viime
vuosien kehitystä.

Uusi Normaali
Klubiveljemme Juhani Kivelä alusti
keväällä valmistuneen väitöskirjansa
pohjalta. Kivelällä oli neljä näkökulmaa asiaan: turvallisuusympäristömme ja poliittishallinnollisen
vasteen muutos sekä turvallisuuden
strategisen hallinnan kehyksen perspektiivi.
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KUVA:SCANSTOCKPHOTO

Hän tutki väitöskirjassaan kokonaisturvallisuuden hallinnan nykytilaa
vuosina 2012 – 2014.
Kivelän mukaan 1900-luvun ”vanhassa normaalissa” turvallisuus käsitti
ulko- ja turvallisuuspolitiikan, sen
sijaan sisäinen turvallisuus oli itsestäänselvyys, joka muuttui 2001 tehdyt
9/11-iskut WTC-torneihin. Esiin kohosivat kyberuhat ja tietoverkkojen haavoittuvuus. Ilmastonmuutos ja globalisaatio ja niiden myötä pandemiauhat
ja monet muut viime vuosina tapahtuneet merkittävät luonnonkatastrofit ja
pakolaistulvat.
Sisäisen turvallisuuden merkittävä
nousu ulko- ja turvallisuuspolitiikan
rinnalle onkin 2000-luvun ”uusi normaali”.
2000-luvun alun selontekoja ja selvityksiä arvostellaan puolustuspolitiikan
liiasta painottamisesta.
Sipilän hallituksen aikana on laadittu sisäisen turvallisuuden sekä
ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot. Odotettavissa ovat vielä puolustusselonteko tämän vuoden lopulla
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HÄMMÄSTYTTÄVÄ
LEXUS NX HYBRID

Poliisin, rajavartiolaitoksen ja pelastuslaitoksen koulutus
on tänä päivänä maailman huippua.

sekä sisäisen turvallisuuden ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiat ensi
vuonna. Tästä syystä hallituksen
kokonaislinjaus on avoin.
Kivelän mukaan olemme hyvin
varautuneet siirtymään poikkeusolojen ja sodan ajan toimintaan. Haasteena on kuitenkin kehittää kokonaisturvallisuuden hallintaa siten, että
sisäinen turvallisuus ”uuden normaalin” vaatimusten mukaisesti huomioidaan.
Kivelä esittää, että puolustushallinto on ominut kokonaisturvallisuuden hallinnan samaistamalla sen
kokonaismaanpuolustukseen. Uudet
tehtävät kuuluvat kuitenkin suurelta
osin sisäasiainministeriön vastuulle.
Tämä ristiriita luo jännitteen ja rasittaa yhteistyötä ja Kivelä vaatii, että
valtioneuvoston kanslia, sisäasiainministeriö ja valtiovarainministeriö
vahvistavat organisoitumistaan ja
johtamiskykyään

Väitteet osin
vanhentuneina
Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö
Päivi Nerg toteaa Kivelän havainnot
osin vanhentuneiksi. Viimeisen parin
vuoden aikana on tapahtunut merkittävää kehitystä. Kokonaisturvallisuusajattelu on mennyt eteenpäin ja
siinä sisäinen turvallisuus on noussut
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan
rinnalle tasavertaiseksi.
Sisäasiainministeriön koulutussektori on vahva; poliisin, rajavartiolaitoksen ja pelastuslaitoksen koulutus
on tänä päivänä maailman huippua.
Inprovisoitiinko maahantuloasioissa
viime syksynä?
Osittain näi kävi, mutta vain osittain. Ulkomaalaislaissa on pykälä,
joka oli alun perin kirjoitettu Neuvostoliiton kaatumista seuranneen
mahdollisen hallitsemattoman maahanmuuton varalle 1990-luvun alussa.
Tornion järjestelykeskus perustettiin
sen perusteella, samoin vastaanot-
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tokeskuksia ympäri maata. Tilannekuva oli hyvä ainutlaatuisen poliisin,
tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyön
vuoksi. Poliisin valmiusjoukkoja saatiin nopeasti Tornioon, samoin rajavartiolaitoksen reservit olivat tarvittaessa paikalla viikossa. Osin improvisoitiin. Se oli uutta. Myös Suomen
Punainen Risti onnistui suunnitelmissaan hienosti.

”Turvallisuustilannetta
on seurattava yhdessä
monien koti- ja ulkomaisten
toimijoiden kanssa,
joista Yhdysvallat on
merkittävä toimija.
Maailma on pienentynyt
ja rikolliset kehittävät
toimintatapojaan.
Emme saa heitä kiinni
ellemme toimi yhdessä.”

Suomalaismallia kiitetään
ulkomailla
Puolustusministeriön kansliapäällikkö
ja turvallisuuskomitean puheenjohtaja, klubiveli Jukka Juusti totesi, että
Kivelän väitöskirja kuvastaa historiaa.
Juopaa sisäasiainministeriön ja puolustusministeriön välillä ei enää ole.
Kukin hallinnonala tekee tänä vuonna
omat selontekonsa. Ensi vuonna
valmistuvassa yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa näkyy yhteinen
näkemys.
Suomalaisten viranomaisten mallia
ihaillaan ulkomailla. Se toimii erittäin
hyvin Suomessa, mutta ulkomailla
viranomaisten yhteisestä toimivuudesta ei ole tietoa. Useissa maissa laki
asettaa esteitä ja rajoituksia viranomaisten yhteistoiminnalle. Suomessa johto tuntee hyvin toisensa.
Ennakoimattomuus lisääntyy.
Aiemmin kuuden kuukauden ennakkovaroitus riitti. Nyt olemme uudessa
tilanteessa. Esimerkiksi Syyriassa Yhdysvallat sai varoituksen 45
minuuttia ennen Venäjän ilmahyökkäyksiä.
Kansliapäällikkö Päivi Nergin
mukaan turvallisuusympäristön
pysyvästä muutoksesta ei ole erimielisyyttä. Hän korosti hyvän tilannetietoisuuden keskeistä merkitystä.
Tilannetta on seurattava yhdessä
monien koti- ja ulkomaisten toimijoiden kanssa, joista Yhdysvallat
on merkittävä toimija. Maailma on
pienentynyt ja rikolliset kehittävät toimintatapojaan. Emme saa heitä kiinni
ellemme toimi yhdessä.
Suurimpia uhkia kansalaisten kannalta mietittäessä todettiin sisäiselle
turvallisuudelle suurimmaksi uhaksi
”yksinäiset sudet” ja uusi maahantulijoiden tulva. Puolustushallinnon
uhka on kansainvälisen tilanteen
kiristyminen. Suoraa uhkaa Venäjältä
ei ole. Kansallinen yhtenäisyys on
säilytettävä.

Sen rohkea ulkomuoto pitää sisällään ominaisuuksia, jotka
eivät ole ainoastaan äärimmäisen ylellisiä, vaan myös poikkeuksellisen älykkäitä.
Esimerkkinä vakiona oleva portaaton automaattivaihteisto sekä uuden
sukupolven aktiivinen turvallisuus ja täyshybriditeknologia,
jonka tarjoama suorituskyky yhdistää tehon ja
taloudellisuuden hämmästyttävällä tavalla.
TUNNE VAIKUTUS. TEE VAIKUTUS.
Tilaa ainutlaatuinen Lexus Home Delivery –koeajo nyt
kotiisi tai työpaikallesi pääkaupunkiseudulla numerosta 010 851 8200.

Malli
NX 300h Hybrid A -mallisto alkaen

Kokonaishinta
(sisältää toimituskulut 600 €)

EU-yhdistetty
kulutus

CO2päästöt

Teho
kW/hv

Vapaa autoetu/
Käyttöetu

53 800,76 €

5,1 l/100 km

117 g/km

145/197

960/795 €/kk
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Teksti: Kalevi Suortti
Kuva: Elias Iirola

Ministeri Pirkko Mattila (per):

Kannatan kokeiluja
Klubin perinteisellä ministerilounaalla vieraillut tuorehko sosiaalija terveysministeri Pirkko Mattila
(per) ilmoittautui kokeiluyhteiskunnan aktiiviseksi kannattajaksi.
Hän totesi, että Sipilän hallituksen
ohjelmassa on useita kokeiluhankkeita, myös Mattilan oman
ministeriön hallinnonalalle. Ministeri odottaa kovasti kokeilujen
kautta syntyvien hyvien käytäntöjen siirtymistä hallinnonalojen
välillä sekä kunta-, maakuntaettä valtakunnan tasolla.

F

ilosofian maisteri ja sairaanhoitaja Pirkko Mattila on
toiminut ministerinä elokuun
puolesta välistä lukien. Sosiaali- ja terveysminiteriön hallinnonalalla on meneillään isoja uudistuksia.
Näistä eniten otsikoissa on ollut suuria
poliittisia intohimoja nostattanut
sote-ratkaisu. Mattila ilmoitti olevansa
sitoutunut hallituksen linjaan, joka
hallinnollisesti perustuu kahdeksaantoista itsehallinnolliseen maakuntaan
ja viiteen yliopistollisiin keskussairaaloihin tukeutuvaan yhteistyöalueeseen. Palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuu olisi maakunnilla. Sotepaketin yhteydessä on sovittu myös ns.
valinnanvapauden periaatteesta, jonka
mukaan kansalaiset voisivat itse valita,
ottaako palvelun julkiselta, yksityiseltä
vai kolmanteen sektoriin kuuluvalta
palvelun tuottajalta. Alustuksessaan
Mattila kertoi hiukan hämmentävästi,
että valinnanvapautta ei oltaisi vielä
viemässä lakitasolle. Keskustelun
aikana ministeri kuitenkin tarkensi
kantaansa ja sanoi, että myös tämä
etenee sovitulla tavalla, mikä tuntui
tyydyttävän kuulijakuntaakin.
Sote ei ole vain poliittisia valintoja ja
hallintoratkaisuja. Tästä esimerkkinä
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Mattila kertoi, että muun muassa hallinnonalan tietojärjestelmien kehittäminen on iso haaste. Hän tunnusti,
ettei ei ole vielä paneutunut siihen
paljoakaan. ”Luotan siihen, että kun
pääministeri on tyytyväinen, täytyy
minunkin olla”, ministeri ilmoitti.
Häntä kuitenkin evästettiin vakavasti
ottamaan hallinnonalansa ICT-asiat
päällimmäisten joukkoon omallakin
työpöydällään.

Terveysalan kasvustrategia
kiehtoo
Erityisen paljon kiitosta ministeri sai
linjauksistaan terveysalan kasvustrategian puolesta. Ministeri Mattilan
mukaan terveysteknologian kehittäminen sekä vientinäkymät ovat hyvät.
Hän toivoi kovasti voivansa lisätä
näissä asioissa yhteistyötä erityisesti
ulkomaankauppaministerin kanssa.
Keskustelun aikana ehdotettiin myös,
että Suomeen tulisi rakentaa erityinen
kokeiluympäristö kotimaisille terveysalan teknologiaratkaisuille, jolloin
vientihankkeille saataisiin lisäuskottavuutta. Mattila lupasi viedä nämä
emeritus-kansliapäällikkö Juhani Korpelan terveiset eteenpäin.

Kokeiluilla kansainvälistä
mielenkiintoa
Yksi maamme suurimmista haasteista on työllisyyden parantaminen.
Ministeri totesi, että yli 60-vuotiaiden
pitkäaikaistyöttömien eläkkeelle siirtymisen mahdollistava Lex Lindström
etenee. Vireillä on myös useita osatyöllisyyttä edistäviä hankkeita, joista yksi
on perustulokokeilu. Vaikka siihen on
budjetissa varattu vain 20 miljoonaa
euroa, kokeilulla uskotaan saatavan
tietoa siitä, onko sillä työllisyyttä edistäviä vaikutuksia, voidaanko välttää
kannustinloukkoja ja onko sen kautta
mahdollista yksinkertaistaa nykyisin
hyvin monisäikeisiä tukijärjestelmiä.
Perustulokokeilu on suunnattu työttömille, vaikka moni muukin ryhmä,

”Luotan siihen,
että kun pääministeri
on tyytyväinen,
täytyy minunkin olla”.

kuten opiskelijat odottavat pääsevänsä vastaavien kokeilujen piiriin.
Mattilan mukaan kokeilu on herättänyt kansainvälistäkin mielenkiintoa
mm. Ranskassa. Perustulokokeilua
on käsitelty myös muutamissa kansainvälisissä medioissa positiivisessa
hengessä.
Ministeritehtävän tuoreus heijastui
luonnollisesti ministeri Pirkko Mattilan lounaspuheenvuorosta. Moni klubiveli tuntui kuitenkin antavan arvon
sillekin, että jos ministerillä ei ollut
suoraa tietoa tai vastausta esitettyyn
kysymykseen, hän ei epäröinyt sitä
myöskään tunnustaa.
Pirkko Mattila on koulutukseltaan
filosofian maisteri (kulttuurimaantiede) ja anestesiasairaanhoitaja.
Hänellä on myös opettajan pedagoginen pätevyys. Ehkä taustastaan
johtuen Mattila korosti useaankin
otteeseen, että sote-uudistuksen
yhteydessä ei pidä tehdä leikkauksia
henkilöstömitoituksiin eikä sairaanhoitajien määrä- ja laatusuosituksiin.
Kielitaitoinen ministeri hallitsee ruotsin, englannin ja saksan kielen ohella
myös viittomakielen. Mattila on saanut
Suomen Punaisen Ristin erittäin vaativan delegaattikoulutuksen ja työskenteli vuonna 2010 hetken aikaa Haitin
maanjärjestysalueella saksalais-suomalaisessa kenttäsairaalassa.

Ministerilounaalla sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila sai vastata klubilaisten kysymyksiin mm. Sotesta.
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Teksti: Janne Virkkunen

TOSI-TV
:tä
Yhdysvaltain tapaan

Marraskuun 8. päivänä ratkaistaan Yhdysvalloissa,
kenestä tulee Yhdysvaltain
presidentti tammikuussa
alkavaksi neljäksi vuodeksi.
Ehdolla ovat demokraattien
Hillary Clinton ja republikaanien Donald Trump. Clinton
entisenä maan ykkösnaisena,
senaattorina ja ulkoministerinä tulee suoraan Yhdysvaltain poliittisen eliitin huipulta
ja republikaaninen kilpailija
miljardööri Trump politiikan
ulkopuolelta. Trump on luonut maineensa kiinteistökaupoilla ja tosi-tv-tähtenä.

K

un vaalitaistelu alkoi kääntyä
loppusuoralle, klubille saapui
ulkopolitiikan iltaan Yhdysvaltain politiikan asiantuntija
Jaakko Laajava, jota illan isäntä Pertti
Torstila luonnehti transatlanttisten
suhteiden todelliseksi asiantuntijaksi.
Torstila muistutti, että Laajava on toiminut Suomen Yhdysvaltain edustuston kakkosena (1968-90) ja suurlähettiläänä (1996-2001). Lontoossa Laajava toimi Suomen suurlähettiläänä
(2005-2010).
Ulkoministeriöstä Laajava jäi eläkkeelle poliittisena alivaltiosihteerinä
kesäkuussa 2015 yli 40 vuoden virkauran jälkeen.

Clinton edustaa poliittista
valtaeliittiä
Laajava myönsi kuuluvansa siihen
joukkoon, joka oletti vaalitaistelun
alkaessa, että Hillarysta tulee ilman
muuta presidentti. Olin väärässä,
mutta niin oli moni muukin, Laajava sanoi ja muistutti, että kahden
ehdokkaan välinen ero on kaventunut,
vaikka Clinton edelleen on niukassa
johdossa.
Hillarya Laajava piti USA:n poliittisen valtaeliitin edustajana, joka viihtyy julkisuudessa. Laajavan mukaan
Clinton on yksi kunnianhimoisimmista poliitikoista, mutta hänen julkikuvansa kertoo laskelmoivasta ihmisestä, jota ei millään muotoa rakasteta.

KUVA:SCANSTOCKPHOTO

Ihmiset kokevat:
todelta tuntuva on tosi

Suurlähettiläs ja alivaltiosihteeri Jaakko
Laajava. Kuva: Elias Iirola.
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Trump taas jakaa Laajavan mukaan
mielipiteitä, sillä hän esiintyy joskus
”sietämättömän tietämättömänä”.
Trumpin kannattajat kuitenkin uskovat tämän panevan asiat järjestykseen.
Trumpin kannattajajoukon ydin ovat
ikääntyvät valkoiset miehet, joiden
elintaso ei enää nouse, Laajava sanoi ja
lisäsi, että Washington on tämän joukon mielestä syypää pahaan oloon.
Jaakko Laajava luonnehti USA:n
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”On vaikea ajatella, että Trumpin politiikka olisi johdonmukaista.
Amerikkalaiset olivat naiiveja kylmän sodan jälkeen
ja uudelleen ns. reset-politiikan suhteen vuonna 2008.”

politiikan uutta sisältöä mielenkiintoisella käsitteellä ”totuuden jälkeinen
politiikka”. Kyseessä on ilmiö, jossa
ihmiset kokevat, että asia joka tuntuu todelta, on totta. Sellainen avaa
Laajavan mukaan tilaa populismille
eikä edustukselliseen demokratiaan
oikein uskota. Samankaltaisen ilmiön
hän näki vellovan myös Euroopassa eli
Saksassa, Britanniassa ja esimerkiksi
Hollannissa. Listaa voisi jatkaa pidempääkin, kun katselee sananvapauden
ja oikeusvaltion takatalvea itäisessä
Keski-Euroopassa.
Mutta palataan takaisin Yhdysvaltoihin ja lähestyviin marraskuun vaaleihin. Kummassakin pääpuolueessa
käydään juuri nyt keskustelua, miten

tässä näin kävi, Laajava sanoi ja viittasi
maan jakautumiseen itä- ja länsirannikkojen postmodernismiin ja muun
maan konservatiivisuuteen.

Jatkuvuutta ja liittolaisia
vai diilejä ja henkilöjä
Ulkopolitiikassa Clinton presidenttinä
panostaisi Laajavan mukaan jatkuvuuteen ja liittolaissuhteisiin, kun Trump
edustaisi presidenttinä diilien ja henkilösuhteiden maailmaa, jossa liittolaisia mollataan. Sain kylmiä väreitä,
kun Newt Gingricgh ihmetteli, miksi
USA:n pitäisi puolustaa Viroa, Pietarin
esikaupunkia, Laajava sanoi.
Laajavan hyvän alustuksen jälkeen
Torstila kysyi USA:n ja Venäjän suh-

teista. Laajavan vastaus oli selkeä: ”On
vaikea ajatella, että Trumpin politiikka
olisi johdonmukaista. Amerikkalaiset
olivat naiiveja kylmän sodan jälkeen ja
uudelleen ns. reset-politiikan suhteen vuonna 2008.” Kaiken kaikkiaan
USA:lla on Laajavan mielestä edessään
hankalia aikoja.
Omaa Yhdysvaltain suhdettaan Laajava kuvasi hienosti: ”Olen ihmetellyt
amerikkalaisten kykyä löytää itsensä
aina uudestaan. Yhdysvalloissa demokraattinen järjestelmä korjaa itseään.
Vaalisirkus on saanut minut epäilemään, voivatko amerikkalaiset löytää
itsensä jälleen.”
Kyynikko näkee Yhdysvaltain vaalikampanjan olevan jo tosi-tv:tä.

Clinton pyyhki
Trumpilla pöytää
Kannattaa muistaa, että klubin tilaisuus oli 23. syyskuuta, jolloin vaalitaistelu kiertyi loppusuoralle. Ensimmäinen vaaliväittely televisiossa vajaata
viikkoa myöhemmin houkutteli 84
miljoonaa amerikkalaista televisioiden
ääreen.
Väittely kesti puolitoista tuntia ja sen
aikana Hillary Clinton käytännössä
pyyhki Trumpilla pöytää. Republikaanien ehdokas oli käsittämättömän
huonosti valmistautunut koitokseen,
jonka jälkeen yli 60 prosenttia piti
Clintonia voittajana ja 27 prosenttia
näki Trumpin parempana. Tällaisia

lukemia ei ole tapana mitata tv-väittelyjen jälkeen.

Kongressin vaali ratkaisee
saako presidentti enemmistön
Trumpin ensimmäisen väittelytappion jälkeen on helppo ennustaa, että
jo ennestään likainen vaalikampanja
saa entistä raaempia muotoja. Trump
joutuu päättämään, mihin suuntaan
keskustelua vaalien lähestyessä viedään, jos asiakysymyksissä ei menestytä. Valittava tie on aika selvä. Trump
näyttääkin olevan uppoamassa naisten
halveksintaan ja kourimispuheisiin.
Yhdysvaltain vaaleissa valitaan
– kuten Laajavakin muistutti – kolmasosa senaatista ja koko edustajain-

huone. Kongressin vaalissa ratkeaa,
pääseekö uusi presidentti hallitsemaan
kongressin enemmistön tuella, vai
joutuuko presidentti kamppailemaan
vihamielistä kongressia vastaan.
Barack Obama, jota tulemme varmuudella kaipaamaan, sai aloittaa
ensimmäisen kautensa enemmistön
tuella ja toinen kausi meni jatkuvassa riidassa kongressin enemmistön
kanssa. Se selvästi turhautti presidenttiä ja hämmästytti muuta maailmaa.
Halvaantunutta päätöksentekoa ei
voi jatkaa loppumattomiin ja siksi on
syytä toivoa, että Yhdysvaltain sisäpolitiikka rauhoittuisi. Käykö näin,
nähdään 8. marraskuuta? ❖

Rento ja uudistuva
kaupunkihotelli
Cumulus-hotelleissa hintaan sisältyy aina
kolmen tyynyn Tyynymenu, runsas aamiainen,
WiFi sekä saunan löylyt.

Varaukset
cumulus.fi
tai 020 055 055
(0,17 €/puh + 0,75 €/min)
cumulus.fi
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Tupoja jatkettiin liian pitkään
Ongelmatilanteissa Ruotsin valtakunnansovittelija ei saa tehdä sovintoehdotusta joka
ylittäisi tämän tason, ruotsiksi ”märket”.
Yleiskorotuksia, kuten Suomessa on ollut,
ei Ruotsissa ole vaan sovitaan alakohtaisista
korotuksista.
Ilkka Oksala varoitteli Suomen hallitusta
osallistumasta aktiivisesti työmarkkina- ja
palkkapolitiikkaan kuten se on tehnyt.

•

Jos on mukana, niin hallitus altistaa itsensä
kiristykselle ja painostukselle niissä asioissa,
jotka sille kuuluvat kuten lainsäädäntö. Nyt
hallitus on joutunut kiristyksen kohteeksi. Kun
jatkossa ei ole keskitettyjä ratkaisuja, niin se
antaa hallituksellekin tilaa politiikan tekemiseen.

Kolmen suuren liitto
arvelutti
Ilkka Oksala EK, Sture Fjäder Akava ja Juhani Salonius, ex-valtakunnansovittelija vastasivat työmarkkinaillan puheista.

•

Samana päivänä kun Bengt
Holmström sai tietää saaneensa
taloustieteen Nobel-palkinnon,
10.10. 2016, Suomalaisella klubilla
keskusteltiin Suomen työmarkkinajärjestelmän muutoksesta.

Kun katson nuorempia sukupolvia
puoluepolitiikan kuin työmarkkinapolitiikankin puolella, niin malttamattomuus ja kyvyttömyys asettua toisella
tavalla ajattelevan ihmisen asemaan
on valitettavalla tavalla kasvanut. Siinä
olisi opittavaa, Ilkka Oksala arveli.

ilaisuus oli kuin keskustelijoitten itsekriittinen kommentti siihen, mitä nobelisti
Holmström oli jo vuosikausia
pitänyt Suomen keskitetyn työmarkkinajärjestelmän kipukohtina.
Kyllähän tupo-järjestelmä jatkui
liian pitkään kun maailma ympärillä
muuttui ja olisi pitänyt siirtyä alakohtaiseen ja yrityskohtaiseen sopimiseen,
Sture Fjäder myönsi kokeneena työmarkkinamiehenä.

Liian paljon erilaisia asioita ei
pidä yrittää ratkaista yhdellä kertaa.
Jos näin tehdään, niin se kestää niin
kauan, että työpaikatkin ehtivät lähteä
Suomesta.
Keskustelijat kaipailivat myös rohkeutta tehdä äänestäjien tahdon vastaisia, mutta välttämättömiä päätöksiä
kuten Paavo Lipposen hallituksen
aikana. Rohkeutta on vähentänyt jatkuva kannatuksen vähenemisen pelko.
Sama ongelma on monessa muussakin
maassa nykyisin.

•

Holmströmin linjauksille
tukea

T

•

Se (tupo) oli poliitikkojen helppo
tapa sitoa työmarkkinat yhdellä kertaa
pääministereistä riippumatta.
Nyt perinteestä on luovuttu, mutta
ei ongelmitta.
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•

Jos talousnobelisti Bengt Holmströn
olisi ollut keskustelua kuuntelemassa,
niin hän olisi tässä vaiheessa nyöky-

tellyt päätään hyväksyvästi.
Samalla hän olisi huomauttanut
jo aikoja sitten vaatineensa luopumista yleissitovista palkkaratkaisuista.
Paikallista sopimista työnantajien ja
työntekijöiden kesken olisi myös pitänyt lisätä. Ylipäätään työmarkkinoiden
jäykkyyksiä olisi vähennettävä säätelyä
purkamalla.
Suomalaisen klubin keskustelijat
olivat Holmströmin kanssa näissä asioissa samoilla linjoilla.
Sitä arvosteltiin, että on liikaa ryhmiä jotka ajavat vain omaa etuaan
ja talouden kokonaiskuva hämärtyy.
Toisaalta puoluepolitiikan ja työmarkkinapolitiikan yhdistämistä ei pidetty
hyvänä.

Hallitusta kiristettiin
ratkaisuissa
Ruotsin työmarkkinamalli, jossa
hallitus ei ole vuoden 1997 jälkeen
osallistunut neuvotteluihin sai keskustelijoilta kannatusta. Ruotsissa palkankorotukset, myös julkinen sektori,
on sidottu vientialojen korotuksiin.

Suomen mallin tarkoitus on noudatella pitkälti Ruotsin työmarkkinamallia. Kaavailujen
mukaan kemian-, teknologian- ja metsäteollisuus muodostaisivat yhteisen liittokokonaisuuden. Vastaavia olisi palkansaajapuolella.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

•

Malli ei ole helppo eikä uusi. Ainakin 45
vuotta työnantajat ovat ajaneet vientivetoista
työmarkkinamallia, Juhani Salonius muistutti.
Fjäderiä kolmen suuren malli liian kapeaalaisena ei miellyttänyt.
– Ei moderni Suomi ilman julkista sektoria
pyöri. Vain me päätämme - asenne on kulttuuria, joka ei ole toiminut Suomessa koskaan.
Kolme teollisuusliittoa ei voi sanella sopimuksia, siitä ei tule mitään. Asioita on katsottava
laajemmin.
Fjäder ei myöskään haluaisi siirtää kaikkia eläkepoliittisia ratkaisuja työmarkkinoilta
eduskunnan päätettäviksi, koska sitten ”joka
neljäs vuosi olisi eläkevaalit”.
Kirjoitus perustuu Suomen työmarkkinajärjestelmän muutoksesta käytyyn keskusteluun, johon
osallistuivat entinen valtakunnansovittelija Juhani
Salonius, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder ja
EK:n Ilkka Oksala, Puhetta johti klubiveli Pekka
Piispanen.
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Teksti: Teemu Torvelainen
Kuvat: Elias Iirola

Datapyörteestä vaivaa kansalaiselle
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ja
Helsingin yliopiston
Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Mika Pantzar
selvensivät teknologiaillassa, miten
kansainväliset internetyhtiöt, Google,
Apple, Facebook ja
Amazon haastavat
kansalaisten tietosuojan kehittämisen
Suomessa ja laajemminkin.

#OPERAATIOILMALA

I

Toimistot takaisin
kaupunkiin!
Rakennamme toimitilaa tulevaisuuden
bisneskeskuksen ytimeen, Helsingin Ilmalaan.
Kohde sijoittuu aivan Ilmalan juna-aseman
yhteyteen. Valmistumisajankohta 12/2017.
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Lähes
nollaenergiarakennus.

Hyvän arkkitehtuurin
ansiosta tilaan mahtuu
tehokkaasti isokin yritys.

Pyöräparkki
ja suihkut on!

www.hartela.fi

Kysy lisää vuokrattavista tiloista:
Anna-Maija Ruohonen, p. 050 4100 874
tai Ville Kero, p. 0400 516 229
www.operaatioilmala.fi

7 min. keskustaan,
20 min. lentoasemalle.

omat järjestelmät
älykkäitä järjesteleivät keskustele
miä, investoinnit ovat
keskenään. Esteet
jopa satoja miljoonia
ovat sekä teknieuroja.
siä että henkisiä.
Ovatko ihmiset
Oikeusminisnaiiveja vai rationaateriön vetämä
lisia toimijoita? Mikä
työryhmä miettii,
on kuluttajan luovuttaman datanhinta ja
miten yli tuhat
sen hyöty? Dynaalakia normalisoidaan tietosuojan
misesti käyttäjädatan
kannalta.
Tietosuojavaltuutettu Reijo mukaan muuttuva
Tutkimusjohtaja Mika
Asioiden edistä- Aarnion ristiriita on siinä,
verkkosisältö on jo
Pantzarin mukaan samankäytössä monella
aikaisesti voidaan edistää minen vaatii uusia että jaamme verkkoon
dataa vapaaehtoisesti,
markkinoita ja huolehtia
tehtäviä, uusia
uutissivustolla. Verkmutta samalla olemme
kuluttajansuojasta.
kokaupassa sinulle
työskentelytapoja
huolissamme siitä, mihin
suositellaan lisätuotja uusia toimivaltietojamme käytetään ja
tuuksia - myös
teita tai lehti sivustolkuka pääsee siihen käsiksi.
llan yhteenvedoksi syntyi, että
laan tuo esille suosituusi verkostoyhteistyö EUtuja artikkeleta.
käyttäjät käyttävät ketterästi
alueella on tarpeen.
datapalveluja, usein harkitsematta
Hallitsevatko globaalit
Pysyvätkö yritykset
millainen datajälki käynnistä jää.
tietojätit maailmaa?
kehityksen vauhdissa?
Yrittäjän kannalta tärkeää on tiedostaa
Mika Pantzar puhui kuluttajasta dataPystyvätkö suomalaiset yritykset kilse, että rekisterinpitäjä on aina vastuussa datan turvallisuudesta. Data on
taloudessa. Hänen mukaan data on
pailemaan monikansallisia yrityksiä
rahaa ja valtaa.
kuin öljyä ja valuuttaa, joka voitelee
vastaan? Ei ole olemassa digitaalista
markkinoiden kehittymistä.
muuria. EU-direktiivin avulla halutaan
Lain on tarkoitus
Toimialojen murros, näkyy jo rahoisaada eurooppalaista neuvotteluvoitaata tietosuoja
tusmaailmassa terveydenhuollossa.
maa. Haasteena tässä voi olla se, että
Aarnion mukaan lainsäädännön
Kaikki toimialat tulevat seuraamaan
isot monikansalliset yritykset ovat
perustehtävä on taata tietosuoja. Se
tätä kehitystä. Menossa on työnjaon
toiminnassa edellä lainsäätäjiä. Useat
liittyy aina kontekstiin, eli tilanteemurros ja samalla kyseenalaistetaan,
palvelut toimivat nykyään pilvessä
seen, jossa sitä käytetään. Perustana
mikä tulevaisuuden työ on – hyök– tiedetäänkö tarkkaan missä data
käys tulee ylhäältä ja alhaalta. Ylhäältä sijaitsee?
lainsäädännölle ovat teknologianeutraalisuus ja liikkumisvapaus. Hälyttulevassa murroksessa isot organisaaLainsäädännön ei pidä jähmettää
tävää on tietosuojalain huono tuntiot keräävät yhä enemmän yksilöistä
yrityksiä siten, että ei uskalleta tehdä
nettavuus, vain kaksi prosenttia koki
dataa ja kuluttajat toisaalta tulevat
mitään tietosuojarikkomusten pelossa.
tuntevansa tietosuojalain riittävän
enenevissä määrin tietoiseksi oman
Kun henkilön tiedot voidaan rinnastaa
hyvin vuonna 2008 tehdyssä kysedatansa arvosta ja jakavat omaa käytrahaan, niin millä hinnalla ihmiset
lyssä. Lain kuitenkin koki peräti 96 %
täytymisdataa avoimemmin.
ovat valmiita myymään omat tietonsa?
tarpeelliseksi.
Aktiivisuusrannekkeesta
Kirjoitus perustuu tietosuojavaltuutettu
Suomen hallituksen digitalisaatioalku itsensä mittaamisen
Reijo Aarnion ja Helsingin yliopiston
kärkihanke tukee lainsäädännön
Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusIhmiset tuottavat dataa muun muassa
tavoitetta saada EU:n alueella yhtenäijohtaja Mika Pantzarin esitelmiin syksyn
nen tietosuojalaki. Kuluttajansuojalain
itsensä mittaamisen avulla. Joko
teknologiaillassa, jota johdatteli Aimo
harmonisointi, EU:n kauppalain ja tiesinulla on Apple Watch? Kello ei ole
Maanavilja.
tosuojan harmonisointi sekä digitaase juttu, vaan se, että data yhdistetään
listen sisämarkkinoiden edistäminen
kehoon. Lyhyesti sanottuna pyritään
sisältyvät hankkeeseen.
imemään kaikki data henkilöistä ja sitten myydään se. Panostukset ovat mitMyös Suomessa on havahduttu siihen, että tieto ei liiku viranomaisten
tavia: esimerkiksi IBM tulee Suomeen
välillä, koska organisaatioiden lukuisat tekemään terveydenhuoltosektorille
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Olemme toimittaneet
jo 30 vuotta
raportointi- ja
analytiikkaratkaisuja
suomalaiselle
liike-elämälle ja
julkishallinnolle.

www.infobuild.fi

Teksti: Teemu Torvelainen
Kuva: Elias Iirola

Uudet mallit ja jakamistalous
ajavat liiketoimintaa murrokseen
Uudet liiketoimintamallit ja jakamistalouden edustajat, esimerkiksi Uber ja Airbnb vyöryvät
maailmalta Suomeen. Keskustelu
käy kiivaana näiden palveluiden
verokohtelusta ja soveltumisesta yhteiskuntamme rakenteisiin. Samaan aikaan puhutaan
perinteisen pankkisektorin sekä
työelämän murroksesta. Klubin
juniorien illassa keskustelu kävi
vilkkaasti.

J

oel kertoi edustamansa yrityksen kasvun nopeudesta. Palvelun
välittämien kyytien määrä nousi
reilussa viidessä vuodessa yhteen
miljardiin ja seuraava miljardi saavutettiin kuudessa kuukaudessa. Kasvunopeus kuvastaa uusien palveluiden
kasvua yleisemminkin – kun kriittimen massa on saatu, kasvu jatkuu
todella nopeasti.
Karri Haaparinne Taalerista kertoi
rahoitusmaailman muutoksesta. Muutos kivijalkakonttorista verkkopankkiin on ollut suuri. Pankkien asema
tulee muuttumaan, vakavaraisuussäännöt muuttuvat ja pörssin rahoitusmekanismit muuttuvat. Toinen
iso asia on nollakorkoympäristö, joka
pakottaa etsimään rahaa uusista sijoituskohteista. Myös Joukko- ja velkarahoituselementit muuttuvat, samoin
kasvollisen omistuksen muodot.
Muutoksen vauhti kaikilla osa-alueilla
on kova. Kuluttajille uudet palvelut
näkyvät esimerkiksi pikkuostosten
lähimaksamisena kortilla tai mobiililaitteella.

Silpputyöstä pelastus?
Laatikainen kertoo digitaalisten
palvelujen näkyvän Suomessa työmarkkinan silppuuntumisena, jolloin
useammasta työsuorituksesta henki-

Paneelissa uusista liiketoimintamalleista keskustelivat Antero Vartia (vas.), Jani Laatikainen
(pj.), Joel Järvinen ja Karri Haaparinne.

löä kohti tulee trendi. Työministeriö
puhuu epätyypillisestä työsuhteesta.
josta mahdollisesti tulee uusi normi.
Jos työmarkkinat eivät pysty vastaamaan muutokseen, syntyy ongelmia.
Hallituksen työllisyystavoite, 100 000
uutta työpaikkaa, on vanhakantaista
ajattelua, sanoo Laatikainen.
Ovatko pätkätyöt parempi kuin
täystyöttömyys, haastaa Laatikainen,
jonka yrityksessä lyhin rekisteröity
työsuoritus on ollut 45 minuuttia.
Syntyisikö tästä uusi positiivinen tapa
– pätkätöistä kuljetaan kohti kokonaistyösuoritusta. Työurien tulisi olla
kannustavia. Työttömyysturvaa halutaan porrastaa siten, että kaikki työ on
kannattavaa ottaa vastaan vaarantamatta tukia.

olla kuluttajien, kansalaisten näkökulma.
Työelämän epävarmuus kasvaa,
robotiikka vie valkokaulustyöpaikkoja,
ja joustoa tulee olla. Onko työmarkkinoiden joustamattomuus on esteenä
Suomen kasvulle? Jos työllistämiseen
littyy liian suuri yrittäjän riski, yrittäjä
ei palkkaa. Heitämmekö resursseja
hukkaan?
Juha Tscokkinen veti rönsyilevan
keskustelun yhteen. Veroeurot Suomeen. Oli digiä tai perinteistä liiketoimintaa. Sekä alustusta että keskustelua leimasivat lukuisat kysymykset.
Onko se merkki siitä, että emme tiedä
mihin suuntaan olemme menossa?
Yksi on kuitenkin pysyvää. Muutos.

Myös yhteiskunta on
muutoksen kourissa

Kirjoitus perustuu Klubin juniorien
illassa esitettyihin ajatuksiin, joita esittivät Uberin maajohtaja Joel Järvinen ,
Taaleri Oyj:n varatoimitusjohtaja Karri
Haaparinne ja Antero Vartia, yhteiskunnan monia vanhoja rakenteita kritisoinut
kansanedustaja ja yrittäjä. Illan isäntänä
toimi Jani Laatikainen.

Antero Vartia kertoo oppivansa uusia
asioita, sillä yhteiskunnallinen muutos
ei ole ollut koskaan yhtä nopeaa kuin
nyt. Maataloudesta teollisuustuotantoon oli aikanaan iso muutos, jossa
teknologia oli avainasemassa. Nyt
yhteiskunnalla ei ole varaa törmätä
seinään rakenteiden joustamattomuuden vuoksi vaan näkökulman pitää
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Teksti: kuvat: Kari Storckovius

”NOKIAN JALOKIVI”

onkin puhelinkeskus

Nokiasta on kulltu monia
tarinoita. Klubi-illassa kuultiin yksi, joka edustaa teollisuushistoriamme mielenkiintoista vaihetta.

DX

-200 puhelinkeskus on
digitaalinen
puhelinkeskus, jota pidettiin aikanaan
maailman monimutkaisimpana
tuotteena. Tämän tuotteen
kehittämiseen Nokia käytti
miljardeja euroja pärjätäkseen
kansainvälisessä kilpailussa.
Myös järjestelmäalustaksi kutsuttu DX-200 on neljän vuosikymmenen aikana osoittautunut
todelliseksi jalokiveksi tuomalla
yhtiöön yli 50 miljardin euron
liikevaihdon. Digitaalinen
puhelinvaihde auttoi myös osaltaan kännykkä-Nokian syntyä.
Kännyköistä on nyt luovuttu,
vaan DX 200 tuottaa Nokialle
edelleen.
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Toinen kirjoittaja, Juha Partanen on
viestinnän ammattilainen.

Seppo Hovilta löytyy tarina jos toinenkin flyygelin takaa.

keskittynyt insinööriosaaminen
mahdollisti verkkojärjestelmän
kehittämisen menestystuotteeksi.

teiksi ajan nousevia klassisia
huippulaulajia kuten Mari Palo,
Jyrki Anttila ja Taina Piira, joilta
toivottiin myös viihteellisempää
ohjelmaa. Hovin mukaan osoittaa tiettyä isänmaallisuutta, kun
heidän esiintyjänsä olivat nuoria
suomalaisia taiteilijoita.
Anekdoottina Hovi kuvaili
erään konventionaaliseen toimintaan tottuneen puhelinlaitoksen johtajan kommentin. Matti
Alahuhta oli kertonut maailman
pienenevän totaalisesti Nokian
innovaation myötä. Puhelinlaitoksen mies oli puolestaan todennut,
ettei tiedonvälitys pysty paranemaan, mitä se oli 1930-luvun
alussa. Kun tuli koulusta kotiin,
sentraalisantra huusi ikkunasta
että isäs on markkinoilla, äitis on
pyykillä. Sentraalisantran kopissa
oli myös postikonttori. Koska hän
luki kaikki postikortit, hän lisäsi,
että enosi tulee jouluksi käymään.
Alkuaikoina oli syytä olla aktiivisena myös politiikassa
Keskustelussa yleisöä kiinnosti
miten valtiovalta suhtautui Nokiaan. 1970-luvun lopulle yhtiössä
koettiin todellista pelkoa, että

tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuus sosialisoitaisiin. Tämä
aiheutti määrätietoista lobbausta
yksityisen yritystoiminnan puolesta.
Aarno Cronvall yleisöstä oivalsi
mielenkiintoisen näkökulman ja
kysyi kuinka henkilöstölle syntyneitä paineita ja kovia odotuksia
hoidettiin. Kirjoittajan mukaan
kehityksen huimimpina vuosina
ihmisiä patisteltiin illalla kotiin
töistä.
Henkilöstöpolitiikan johtoajatuksena oli myös palkata, ei niinkään huippuosaajia, vaan rentoja,
luovia tyyppejä, joilla oli kykyä
mukautua markkinamuutoksiin.

Johdolta edellytettiin
joustavuutta
Loistava teknologinen tuote ei
kuitenkaan riitä, vaan menestyäkseen yrityksen on oltava innovatiivinen kaikilla osa-alueilla
Johdolta edellytettiin joustavuutta. 80-luvulla Sandelin kertoi
mm. silloiselle toimitusjohtajalle
Sakari Salmiselle tarvitsevansa
Mac-tietokoneita grafiikan tekemiseen. Hänen perustelujensa
jälkeen Salminen lupasi miljoonan
markan budjetin uusien koneiden
hankkimiseen. Päätös, jota Applen
jälleenmyyjäkään ei meinannut
ottaa todesta.

KUVA:SCANSTOCKPHOTO

Televan tuotekehitys loi
pohjan digikeskukselle
Valtion omistamassa Televassa
nuoret insinöörit alkoivat kehittää digitaalikeskusta, mikä oli
60-luvun lopussa ja 70-luvun
alussa suhteellisen edistyksellinen ajatus. Innovatiivisesti he
veivät ajatuksiaan eteenpäin.
Yksi keskeinen oivallus oli Intelin mikroprosessorin rinnakkainen hyödyntäminen.
Tulevan menestyksen tekijöinä olivat muun muassa korkeakoulu, Posti- ja Telelaitoksen
ennakkoluuloton johto. Kun
Nokia osti Televan enemmistön,
syntyi aikaa myöten Telenokia
- teleliikenteeseen erikoistunut tietoliikenneyhtiö, johon

Kirjan toinen kirjoittaja, Martin
Sandelin on työskennellyt myös
Telenokian ja Nokian viestinnässä.

Kovan työn rinnalla viihdettä ja
hauskanpitoa ei unohdettu
Seppo Hovi kertoi free lance -kautensa Nokian flyygelin takana
alkaneen vuonna -81 ja kestäneen
31 vuotta. Alkuun Hovi soitti mm.
Antti Sarpilan ja Ossi Runteen
kanssa Båtvikin tilaisuuksissa.
1990-luvulla Nokia tilasi solis-

Kirjoitus perustuu Jari Karpakan
isännöimään Klubi-iltaan, jossa
Martin Sandelin ja Juha Partanen
esittelivät kirjaansa ”Nokian jalokivi - tarina suomalaisesta DX 200
puhelinkeskuksesta. Keskustelua
täydensi Nokian usein käyttämä
muusikko Seppo Hovi kertomuksillaan Nokian edustushuvilan, Båtvikin tapahtumista.
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Teksti: Yrjö Larmola

SUOMI SATA VUOTTA SITTEN:
sota oli melkein idylliä, kunnes...
Vuosi1916, sata vuotta sitten.
Maailmansota jauhoi toista vuottaan. Sen piti olla lyhyt, kuten kaikkien sotien pitäisi olla. Odotettiin,
erityisesti radikaalit oikealla ja
vasemmalla odottivat, että Venäjällä tapahtuisi jotakin mullistavaa.
Mutta Venäjän valtio oli odottamattoman hyvin toipunut vuoden 1905 järkytyksistä. Kukaan ei
voinut aavistaa, mitä seuraavana
vuonna tapahtuisi.
Turhauttavat
eduskuntavaalit
Alustaja luonnosteli Suomen tilaa vuoden 1916 alussa. Sotaa edeltävä idylli
ei vielä ollut särkynyt, vienti Venäjälle
veti, vaikka tuonti Euroopasta oli lähes
pysähdyksissä. [Helsinkiläiset tosin
olivat syysiltoina näkevinään vihollisen zeppeliinejä ja sukellusveneitä.
Latojan huom.] - Ennalta-arvaamattomuus on aina kiehtovaa, Häikiö
sanoi. - Svinhufvud kirjoitti Siperiasta, että on vähän kylmää, miinus 30
astetta varjossa. Hän toivoi palaavansa
”Jumalan ja Hindenburgin avulla” eikä
voinut kuvitellakaan, miten lähellä
olivat paluu ja uudet valtiolliset tehtävät. - Suomi eli rauhassa, Leppänen
vahvisti. Talous toimi. Raskaan teollisuuden tuotteita Venäjälle, vaatteita
sotilaille. [Mm. Kone ja Silta valmisti
vientiin ammuksia, ammusten kuoria, maidon separaattoreita. Latojan
huom.] - Sensuuri, kyllä, mutta kulttuurielämä kukoisti silti. Vuoden 1916
vaaleissa sosiaalidemokraatit saivat
ehdottoman enemmistön, mutta eduskuntaa ei kutsuttu vuoteen koolle. Oli
ainoa kerta Suomen historiassa, kun
yksi puolue saa yksinkertaisen enem-
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mistön, muistutti Häikiö.
- Aktivisteille sota oli tervetullut,
Lackman totesi. Jäseniä aktivistien liittymissä oli 7000. Itsenäisyys oli heidän
tavoitteensa. Helmikuun manifestin ja
sitä seuranneiden säännösten kumoaminen 1905 oli tuottanut helpotuksen
tunteen, mutta vuoden 1910 uudet
määräykset vaikuttivat samoin kuin
helmikuun manifesti. Mikä on se
reikä, josta päästään, pohti aktivisti
Esko Riekki. Entäpä jos Ruotsi hyökkäisi Saksaan...
Miten aktivistien johtajat suhtautuivat Saksaan menoon? Vesikansa kysyi.
- Poliittiset johtajat eivät niinkään
innostuneita, Lackman kertoi, - He
pelkäsivät tappioita: milläs tehdään
Suomessa itsenäisyyttä, jos asekuntoiset miehet kaatuvat Saksassa? Monille
jääkäreillekin oli suuttumuksen aihe,
että vietiinkin rintamalle, oli luultu
mentävän kouluun ja työhön. Mutta ei
sotaa kirjoista opita. Syntyi ajatus, että
jospa tuotetaan tuhat miestä Saksasta
Ruotsin kautta Pohjois-Suomeen ja
otetaan Pohjois-Suomi haltuun.

Työväenliikkeen suhde
jääkäriliikkeeseen?
- Yksityishenkilöinä työmiehet saivat
lähteä, vastasi Leppänen. Työväenliikkeen tavoitteena oli autonomian
palauttaminen. Jäsenmäärä kasvoi,
kun ensimmäiset sotavuodet antoivat
töitä etelässä ja Muurmannilla. Itsenäisyysajatus levisi vasta heinäkuussa
1917.
Svinhufvudista tuli puhemies sosialistien äänin, Häikiö huomautti. - Hän
oli kovin Venäjän vastustaja. Ja olihan
nuorsuomalaisten ohjelma radikaali. Jo
vuonna 1911 Svinhufvud oli Paasikivelle puhunut täydestä itsenäisyydestä.
”Muuten hukumme Venäjän mereen.”
”Miten se saavutetaan?” ”Tavalla tai

toisella.” Ståhlberg oli jyrkästi sitä
mieltä, että itsenäisyydestä voi puhua
vasta kun työväenliike on sen takana.
Sosialisteissa alun alkaen kaksi linjaa,
reformistit ja radikaalit. Reformistit
olivat enemmistö, mutta kun eduskuntaa ei kutsuttu koolle, reformismi
ei päässyt pintaan. Kun puhutaan
liikkeen radikalisoitumisesta, on
muistettava, että suuri osa oli tuoretta
väkeä, vailla liikkeen perinteitä. Puolet
suomalaisista oli alle 25-vuotiaita.
Lackman eritteli, että Kuusinen ja
Manner vastustivat Saksaan menoa,
Wiik ja Mäkelin agitoivat asian puolesta. Mäkelin valittiin Oulun kaupunginvaltuustoonkin porvarien äänillä.
Hänen poikansa oli jääkäri. Saksan
sosiaalidemokraattinen puolue ehdotti,
että veljespuolue lähtisi jääkäriliikkeen
tueksi. Ei lähtenyt, puolueena.
Yhtenäisen johdon luominen koko
aktivismille oli mahdotonta, Häikiö
sanoi. - Jääkärit olivat yksi asia, Tukholmaan siirtynyt ja karkotettu aktivistijohto toinen. Tukholman aktivistikokous 16.5.1917. Päivälleen vuotta
myöhemmin pidettiin Helsingissä
valkoisen armeijan paraati. Saatettiin
ajatella, että 16.5.17 perustettiin Suomen armeija. Svinhufvud, jolle laillisuus oli ollut pääasia, taipui yhteistyöhön ruotsalaisten kanssa. Yrjö-Koskiselle kieliasia oli ollut pääasia; hän oli
ajanut itsensä nurkkaan jo viimeisinä
elinvuosinaan.

- Millaista oli
kenttäjääkärin elämä?
kysyi Vesikansa. Vuonna 1916 jouduttiin rintamalle, Lackman kertoi.
- Jääkäriliikkeessä oli 3000 ihmistä,
tuhat näistä etappimiehiä, rahoittajia,
majoittajia. Vala vannottiin Saksan
lipulle. 12 jääkäriä kaatui Saksassa [ja
muutama loikkasi], kaikkiaan kuoli –

tauteihin ym. - 96 miestä. Ylioppilailla
vahvin vapausmotivaatio. Työmiehet
eivät välttämättä tienneet, miksi täällä
ollaan. Olihan lähdetty ja lähdettiin
työn perässä Muurmannille, Amerikkaan, Lappiin.
Matti Seppänen halusi tietää, olisiko
itsenäisyystahto voittanut, jos vuonna
1917 olisi järjestetty kansanäänestys.
- Tuskin ennen marraskuuta, eduskunnan julistautumista korkeimman
vallan haltijaksi, arvioi Häikiö. - Kesän
valtalaki tähtäsi autonomiaan, jätti
ulkopolitiikan ja puolustuksen Venäjän
asiaksi. Tuskin silloin uskottiin täyden
itsenäisyyden mahdollisuuteen. Mieliä
turhensi myös se, ettei eduskuntaa
kutsuttu koolle ja että Kerenski kaiken
huipuksi hajotti sen. Maassa oli sata
tuhatta venäläistä sotilasta, Venäjä oli
tärkein vientimaa, tullisuhteet Suomelle edulliset; itsenäistyminen oli
teollisuudelle katastrofi. Samaa mieltä
oli Leppänen. Valtalain kaatuminen oli
iso asia.
Raimo Väyrynen halusi tietää, mikä
oli porvareiden suhtautuminen valtalakiin. - Pääosin myönteinen, arvioi
Häikiö. - Laki meni kuitenkin läpi
sosialistien äänin, Lackman totesi.
Kun Kerenski hajotti eduskunnan, sen
pääteltiin olevan porvarien vehkeilyn
tulos. - Vehkeiltiin kyllä, mutta kuten
Eino Ketola väitöskirjassaan osoittaa,
myös sosialistit vehkeilivät bolsevikkien kanssa, jo ennen kuin nämä olivat
kaapanneet vallan.
Martti Korhonen halusi tietää, mikä
rooli sosialismin teorialla oli Suomen
tapahtumissa. [Akateemiset sosialistithan, Kuusinen, Manner, Sirola,
Ailio, Tannerista puhumattakaan,
olivat kaikki tässä vaiheessa varovaisia. Latoja] – Sellaiset niumet kuin
Kautsky, Bernstein olivat kentän väelle
täysin tuntemattomia, Leppänen

vastasi. - Maakysymys oli ykkösasia;
sikäli huomionarvoista, etteiväthän
torpparit suinkaan olleet huono-osaisin yhteiskuntaluokka. - Meidänkin
torppareilla oli omia renkejä, Vesikansa pisti väliin.
Antti Ryynänen halusi tietää, miksi
punakaarti bolsevisoitui. Lackman
aloitti vastauksen hiukan kauempaa.
- Aselaiva John Graftonin piti 1905
viedä lastinsa
Pietariin, mutta vastaanottajaa ei
löytynyt, siksi purjehdittiin Pohjanlahdelle. Kuten tunnettua, osa lastista
päätyi aktivisteille, loput räjäytettiin
laivan mukana. Bolsevikit eivät vielä
olleet järjestäytynyt elementti. Leniniä suomennettiin vasta kuolemansa
jälkeen.
Puheenjohtaja halusi kuulla kokonaiskuvaa suomalaisesta yhteiskunnasta vuonna 1916. Teollistumisen
tuomat rakenteelliset ongelmat ja
maaseudun ns. liikaväestö tunnettiin,
mutta olisivatko ne välttämättä johtaneet vallakumoukseen?
Akuutit taloudelliset ongelmat alkoivat vasta 1917, Leppänen arvioi. 80
prosenttia suomalaisista asui maaseudulla. - Linnoitustyöt lakkasivat. Työttömyys. Vienti Venäjälle ei enää vetänyt. Elintarvikehuolto Venäjän varassa.
Huutava pula, Häikiö luetteli. - Ero
sodan ensi vuoteen jyrkkä, Lackman
luonnehti. Tanskan ja Bosporin salmet
sulkeutuivat, tavaraliikenne Venäjälle
kulki pohjoisen kautta. Rahtia ajettiin,
Oulun rautakaupat täystyöllistettiin.
Muurmannin ratatyömaalla 915 ahersi
5000 suomalaista ja 70000 itävaltalaista ja saksalaista sotavankia. [Pikku
Haaparannasta ja Torniosta muodostui
hetkeksi kansainvälinen hermokeskus:
vankienvaihtoasema. Latoja]

Nähtiinkö sodan
lopputulos 1916?
Vesikansa esitti akateemisen kysymyksen. - 1,7 miljoonaa sotilasta kuoli
Verdunissa ja Sommella, Leppänen
sanoi. - Ei todellakaan voinut tietää,
kuinka siinä kävisi. - Vielä kesällä 1918
Saksa näytti olevan vahvoilla, Häikiö
täydensi. - Jääkäreille vuoden 1916
loppu oli epätoivoista aikaa, Lackman
sanoi.
Jouko Liusvaara muistutti Jääkärien
marssista, jossa nämä tunnot kuvastuvat.
- Porvarien ja sosialistien yhteistyöajatusta ei vielä ollut olemassa, muistutti Leppänen.
Jos Venäjän keisari ei olisi kukistunut?
-Jos Suomi olisi 1808 jäänyt Ruotsin
yhteyteen, emme olisi itsenäistyneet,
Häikiö esitti mieliajatuksensa. - 1900luvun alussa Ruotsi menetti Norjan,
Englanti Irlannin, imperiumpit romahtivat, Saksa, Itävalta, Venäjä, Osmannivaltakunta. Jos Venäjä olisi säilynyt,
ehkä siitä olisi kehittynyt perustuslaillinen keisarikunta. [Olihan valistuneita ministereitä, Witte, Lwoff.] Ehkä
me olisimme itsenäistyneet, ”tavalla
tai toisella”, kuten Svinhufvud sanoi.
Martti Lackman päätti: - Jääkärit
olisivat joutuneet pakolaisiksi. Ehkä
Amerikkaan. Divisioonat eivät tuo
voittoa, vaan moraalin murtaminen.
Leniniä, jääkäreitä ja Persiaa rahoitettiin samasta saksalaisesta kassasta.
Kirjoitus perustuu Vuodesta 1916 järjestettyyn keskusteluun, johon osallistuivat
29.9. klubiveli Martti Häikiö, professori
Matti Lackman ja valt.tri Veli-Pekka
Leppänen. Puhetta johti klubiveli Jyrki
Vesikansa.
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Kuoro esittää suosituinta joululauluohjelmistoaan

Laulusolistina Fredi ja urkurina Tapio Tiitu

Voit ostaa ohjelman (20 e) konserttiin jo nyt osoitteesta www.klubinkuoro.fi.
Ohjelmia voit ostaa myös kuoron jäseniltä ja klubimestareilta p. (09) 586 8830.

38

Suomalainen Klubi I3I 2016

on kulttuuriklubi

VANHA KIRKKO, Lönnrotinkatu 6, Helsinki
SUNNUNTAINA 18.12.2016 klo 16:00
Kuoroa johtaa HENRIK LAMBERG
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JOULUKONSERTTI

Teksti: Keijo K. Kulha

Klubille oma julkaisusarja
Kansallisten merkkivuosien hyvä tapa
on pyykiä pölyjä patsaiden päältä ja
arvostaa suurmiesten mainetekoja.
Hallitus perusti Klubin 140-vuotisuuden
kunniaksi kulttuuritoimikunnan aloitteesta
Helsingin Suomalaisen Klubin julkaisu-sarjan, jossa julkaistaan Klubin omia ja
sen jäsenten kirjoittamia teoksia. Tarkoitus on aktivoida klubilaisten kirjaharrastusta ja nostaa esiin Klubimme arvomaailmaa tukevia kirjahankkeita.

K

lubin kulttuuritoimikunta päättää
teoksen sopivuudesta julkaisusarjaan
aina tapauskohtaisesti. Se tekee julkaisusarjan teoksia tunnetuksi Klubin piirissä käytettävissä olevin keinoin osallistumatta kuitenkaan teoksen painatus- ym.
kuluihin. Klubi voi lisäksi tukea julkaisusarjaan
soveltuvien teosten kirjoittajia stipendein ja
ostamalla teoksia omaan käyttöön.
Julkaisusarjan teos n:o 1 on itseoikeutetusti
Pojat Suomalaisella Klubilla, Helsingin Suomalaisen Klubin historia, jonka Jarmo Virmavirta
päivitti 140-vuotisjuhlien kunniaksi. Kertomuksia Helsingin Suomalaisesta Klubista ja
klubilaisista sisältänyt alkuperäisteos ilmestyi
samannimisenä vuonna 2001. Pikalukuun ja
tiivistelmiin mieltyneille lukijoille tarjottiin
maukkaat alkupalat juhlakirjasta jo Klubin
140-vuotisjuhlalehdessä (2/2016).
Teoksen mukaan Suomalaisen Klubin jäsenet
ovat saaneet aina virikkeitä ja voimia yhteisön
toiminnasta, enemmän kuin kiireessä tulemme
ajatelleeksi. Klubin julkaisusarja on samalla
asialla ja tarjoaa oikotien löytää nykypäivän
laajasta kirjatarjonnasta oman maailmankuvan rakennustarpeita. Historiasta esimerkiksi
opimme realiteettien ja suhteellisuuden tajua.
Maan vanhimman kansakoulunopettajaseminaarin juhlasalin seiniä, lähellä katonrajaa,
kiertää fraktuurakirjaimin väkevä teksti: ”Vael-

taja, kerro Suomen kansalle, että sen nuorison
parasta tässä harjoitetaan”. Klubihuoneistomme
isossa salissa professori Onni Ojan panodraamamaalaus niinikään todistaa sivistyksen ylivertaisesta tärkeydestä - miten Helsinki kasvoi
pienestä kylästä kaupungiksi.
Hyödynnämmekö tarpeeksi kulttuuriklubimme tarjontaa? Tuleeko kiireinen klubiveli
tajunneeksi, kuinka merkittävällä tavalla Klubin vuosiohjelma seuloo kausi kauden jälkeen
keskeisten yhteiskunnallisen ja kulttuurillisen
tarjonnan virrasta edustavan otoksen ajankohdan tärkeistä teemoista ja tapahtumista. Tarjolla
on mitä kiinnostavampien aiheiden noutopöytä.
Valitse ja pysyt ajan tasalla. Löydätkö vastaavaa
tarjontaa muilta tahoilta?
Vaikeuksia kaihtamattomat, ohjelmista vastaavat henkilöt törmäävät usein tosiasiaan, että
paikalle ilmaantuu vain prosentti tai pari yli
3 000 jäsenen yhteisöstä. Tarjonnan ja kysynnän
epäsuhde on mittava. Ajan poljento on kiireinen, mutta on pakko kysyä, paneeko yksityinen
henkilö, kun hän liittyy Klubin jäseneksi, riittävästi painoa monipuoliselle ohjelmatarjonnalle.
Muut syyt ovat paljolti tekosyitä.
Jäsenkunta omassa viisaudessaan päättää
myös sen, palveleeko Klubin julkaisusarja niitä
tarkoitusperiä, joita ajatellen se alun alkaen
perustettiin. Joka tapauksessa on tietty, että
klubilaiset kirjoittavat kirjoja ja klubilaisten kirjallisuusharrastus on suuri. Elämä jatkuu juhlavuoden jälkeenkin, entistä vireämmin myös
painetun sanan parissa. Lukulamppu palakoon!
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Teksti: Yrjö Larmola
Kuva: Elias Iirola,

Joko Rudolf Walden tuli pois varjosta?

M

arsalkka Mannerheimista
on kirjoitettu metrikaupalla kirjoja. Hänen
uraansa on valaistu
yksityiskohtaisesti näkökulmasta jos
toisesta. Mutta harva on päässyt häntä
henkilönä lähelle. Kenraali Rudolf
Walden oli yksi luotetuista, mutta mitä
hän tiesi esimiehestään yksityishenkilönä, sen piti tietonaan.

Kaksi miestä,
mut mieli yhteinen
Mannerheim tapasi yksitoista vuotta
nuoremman etappipäällikkö Waldenin
sodan alussa talvella 1918 Seinäjoella
ja pestasi tämän esikuntaansa. Miehiä
yhdisti palvelu Venäjän armeijassa,
ruotsalainen sukutausta ja länsisuuntaus. Luonteet ja maku sopivat yhteen.
Uran keisarillisessa armeijassa
päätyttyä Walden oli siirtynyt puunjalostusalalle, ja hänestä oli nopeasti
kehittynyt huomattava teollisuusmies.
Hänen asemastaan teollisuuspiireissä
oli runsaasti hyötyä miesten pitkän
yhteistyön aikana.
Mannerheim oli karismaattinen johtaja, mutta helppo esimies hän ei ollut,
vaan oikullinen ja arvaamaton. Svinhufvud kutsui Mannerheimin puolustusneuvoston puheenjohtajaksi, uuden
suursodan ollessa aavistettavissa.
Hänen ehto oli Waldenin jäsenyys.
Eroamisuhkaus oli nyt ja myöhemminkin Mannerheimin kiristyskeinoja,
eivätkä nämä olleet tuntemattomia
henkiveli Waldenillekaan.

Miten Suomea puolustetaan?
Kun Mannerheim oli huolissaan hallitusten ja eduskunnan välinpitämättömyydestä puolustusbudjetin suhteen
– pääomaköyhässä maassa – Tanner huomautti, että ensin on luotava
työmiehelle riittävän hyvät olot, jotta
tämä haluaa puolustaa maataan.
Talvi- ja Jatkosodan ajan, Mannerheimin toisen ylipäällikkökauden,
Walden oli hänen vaatimuksestaan
puolustusministerinä. Helsingissä
totuttiin kuulemaan Waldenia mar-
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Keijo K. Kulha.

salkan äänenä. Mannerheimilla ei
ollut liioiteltuja käsityksiä Suomen
puolustuskyvystä. Hän ja Paasikivi
olisivat olleet valmiit luovuttamaan
Hankoniemen ja vaaditut Suomenlahden saaret rauhan säilymisen ehtona.
Mannerheim esitti jo joulukuun 1939
alussa rauhanneuvottelujen tarjoamista, kun ensimmäiset hyökkäykset
oli pysäytetty.
Vapaussodan aikana Mannerheim
ei lainkaan pitänyt siitä, että saksanystävä, vannoutunut venäjänvihaaja
Svinhufvud pyysi Saksan apuun.
Talvisodassa Mannerheim toppuutteli
länsiapua: hän näki, että jos apua ehkä
tulisikin, Suomi jäisi taistelutanterena
suurten jalkoihin.

Malli Cajander on myytti
Malli Cajander oli, että Talvisotaan
lähteville miehille annettiin vain ase,
viisi patruunaa ja kokardi omaan lippalakkiin kiinnitettäväksi?
– Se on myytti, Kulha sanoi jyrkästi.
– Kun verrataan Suomen 1930-luvun
puolustusmenoja verrokkimaihin,
emme olleet jäljessä.
Miksi mentiin Itä-Karjalaan?
– Saksan henkeäsalpaava menestys sodan alussa oli sokki. Haluttiin

uskoa, että suuri ja rajoiltaan turvattu
Suomi todella kuvasteli historiallisten
tapahtumien vyöryssä, kuten Mannerheimin päiväkäskyyn kirjoitettiin.
Sitten Itä-Karjalaa ajateltiin panttina, rauhanneuvottelujen valuuttana,
vaikkei tästä julki puhuttu. Karjalassa
oli 850 000 hehtaaria viljelyskelpoista
maata. Sitä koskevat suunnitelmat
hävitettiin parhaansa mukaan, kun
sotamenestys kääntyi.
Sotamarsalkka Göringin Mannerheim ehti tavata kuusi kertaa, mikä ei
ole yleisessä tiedossa. [Miestä hän halveksi. Todellinen metsästäjä ei tulita
eläimiä, vaan laukaisee ja osuu.]
Sota koetteli kovin myös muita
kuin rintamamiehiä ja -komentajia.
Vakavasti sairastuivat paineessa niin
Mannerheim, Walden kuin Hackzell ja
Enckellkin.

Stalin ymmärsi symbolihenkilöä,
kun itsekin oli
Rauhanoppositiota Mannerheim
ja Paasikivi ymmärsivät pitkälle.
Ongelma oli siinä, mitä vahinkoa näiden ajatusten julki julistaminen tuotti
kansan moraalille, joka oli kovilla
kesän 1944 hyökkäyksen paineessa.
Venäjä tiesi ja tajusi tämän hyvin. Marsalkka jätettiin rauhaan sodan jälkiselvittelyissä
Keijo K. Kulha on otsikoinut Walden-kirjansa (hänen 30:s kirjansa),
”Marski ja hänen varjonsa”. Ja vaikka
saamme tietää paljon lisää teollisuusmies-sotilaasta Rudolf Waldenista,
varjoon hän edelleenkin jää, dominantin marsalkan taustalle. Niin hän
varmasti halusikin.
Kirjoitus perustuu Rudolf Waldenin
henkilökuvaan, jonka piirsi kirjan illassa
3.10. klubiveli, dosentti Keijo K. Kulha.
Henkilökuvan kirjoittajaa haastatti klubiveli, dos. Jukka-Pekka Pietiäinen.

Ovatko fasistit yhä keskuudessamme?

I

tsenäistymisen jälkeiset kiistat vanhoillisten ja liberaalien
kesken, vapaussoturien uhmakas
perinne, katkerat punaiset, sitten
20-luvun pulaliikkeet, Lapuan liike,
Akateeminen Karjala-Seura, suomalaispataljoona Hitlerin armeijassa...
Olemme tottuneet ajattelemaan, että
nämä olivat sittenkin rajallisia ja vähin
vaurioin ohitettuja ilmiöitä, tasavallan
syntytuskia.
Kolme tutkijaa, Oula Silvennoinen,
Marko Tikka ja Aapo Roselius, haluavat uudella tutkimuksellaan osoittaa,
että suomalainen oikeistoradikalismi,
fasismi, oli – ja on! - laajempaa ja
pitkäikäisempää kuin tähänastinen
historiankirjoitus on kuvannut.

Ei se niin vaaratonta ollut
– Teos on lukijaystävällinen, kiitti Pietiäinen; se tuo kuvaamansa henkilöt
näkyviin, runsaat sitaatit todistavat
heidän arvomaailmastaan. Elettiinkö
Suomessa 1930-luvulla demokratiassa?
– Meillä oli pieni radikaalijoukko,
joka hetkeksi sai suuren massakannatuksen. Kannatus suli nopeasti,
radikaalit jäivät yksin, mutta jälkiä jättämättä kuohunta ei mennyt,
Silvennoinen luonnehti. Pietiäinen
muistutti Jukka Tarkan määrittelystä:
Oli salonkifasisteja ja sarkatakkifasisteja. Tohtori Juho Siltala jo lisensiaattityössään rekonstruoi kyyditys-ilmiön
laajuuden.
Kaikki muistamme historiasta presidentti K.J. Ståhlbergin kyydityksen,
kömpelö operaatio, joka viimeistään
käänsi yleisen mielipiteen muiluttajia
vastaan. Mutta vähän on kuultu pääministeri Kyösti Kallion murhahankkeesta, tämä kun oli suostunut punamultahallituksen johtoon. Tehtävä oli
asialle pannuille nuorille pojille ylivoimainen: he surmasivat itsensä.

Mutta mistä diktaattori?
Oikeistoradikalismilta puuttui kokoava
johtohahmo. Mannerheimia kosiskeltiin, niin venäläisenä kuin häntä
pidettiinkin, mutta hän oli poliitik-

kona varovainen ja sitä paitsi varmaan arkistokraattina tunsi vierautta
kansanliikkeitä kohtaan, vaikka olikin
”talonpoikaisarmeijan kärjessä” ratsastanut Suurtorille. Svinhufvud oli
pitkään myötämielinen, mutta avoimen kapinan uhan edessä otti presidenttinä vastuun liikkeen pysäyttämisestä. Walden, jota myös ajateltiin, oli,
ennen muuta, Mannerheimin miehiä.
– Svinhufvud oli nuorempana
laillisuusmies, laillisuuden symboli,
mutta radikalisoitui. Vielä kuolinvuoteellaan hän vannotti, ettei Neuvostoliiton kanssa pidä tehdä rauhaa.
[Ehkei hänen laillisuutensakaan aivan
ristiriidatonta ollut. Asettuihan hän
aikoinaan prokuraattori Soisalon-Soinisen murhaajan Lennart Hohenthalin
asianajajaksi.] Silvennoinen sanoi.

– Vahvan vastavoiman
puute aiheutti sen,
ettei oikeistoradikalismista Suomessa koskaan
kehittynyt sellaista lähes
koko kansan asiaa kuin
natsismista Saksassa.

– Vahvan vastavoiman puute aiheutti sen, ettei oikeistoradikalismista
Suomessa koskaan kehittynyt sellaista
lähes koko kansan asiaa kuin natsismista Saksassa. Vapaussodalle asetettu
tavoite, itsenäisyys, oli saavutettu,
Saksan kaltaiseen tikarinpisto-myyttiin (omat pistivät selkään) ei ollut
aihetta.
Kuinka voimakkaasti oikeistoradikalismia vastustettiin? Pietiäinen
kysyi.
– Hiljaisia myötäilijöitä?
– Vasemmisto ja Helsingin Sanomat
pilkkasivat radikaaleja avoimesti ja jatkuvasti. Valtiovallalla oli kaiken aikaa
ote väkivaltaisiksi aikovista voimista.
Hitlerin Saksaan lähteneiden miesten poliittista vakaumusta ei tule kovin
syväksi arvioida, todettiin, joskaan
kyseessä ei ole aivan sellainen historian poikkeusjuonne kuin Jokipii
kuvaa, kokemattomia seikkailunhaluisia nuoria kuitenkin. Kansallissosialistit eivät suunnitelleet Suomen
kaappaamista ennen kuin juuri Saksan
häviön edellä.

Tämän päivän fasismi?
Teoksessa ovat kokoavina lankoina
muutaman keskeisen radikaalin elämänvaiheet. Osa on kirjallisuudesta
tuttuja. Mutta esiin tuodaan myös
nimiä, jotka ainakin myöhemmän
kokemuksensa mukana olisivat halunneet pysyä kuvasta poissa.

Entä fasismi nyt?

Kommunisteista
ei ollut vastustajiksi
Oikeistoradikalismin kenttä oli jäsentymätön, järjestöjä syntyi, hajosi ja
lakkasi. Käytevoimana oli rajantakaisen naapurin ja maanalaisen punaisen
liikkeen pelko.
– Suomalainen kommunismi on aina
ollut vähävoimainen liike, Silvennoinen totesi.

– Populismi toteuttaa tuttua kaavaa.
Kansalle kerrotaan sitä, mitä se haluaa
kuulla. Onhan Suomen Sisulla edustajansa eduskunnassakin.
Dosentti Oula Silvennoinen oli kertomassa suomalaisesta oikeistoradikalismista Klubin kirjan illassa 5.9. Häntä
puhutti klubiveli, dosentti Jukka-Pekka
Pietiäinen.
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Teksti: Yrjö Larmola
Kuva: Elias Iirola,

Kirjailija Jörn Donner:

Ruotsista on yhä syytä ottaa oppia
Jörn Donnerin viideskymmenestoinen suomeksi julkaistu kirja on
nimeltään Ruotsi, matkoja vieraassa maassa. Kuitenkin hän
on pitkän uransa mittaan asunut
ja työskennellyt Ruotsissa 30
vuotta. Mistä tämä nimi? kysyi
kirjaillan haastattelija klubiveli dos.
Jukka-Pekka Pietiäinen Kirjan
illassa.

–V

ieraus on suhteellista.
Joskus tuntuu Suomikin vieraalta. Sisimmässään jokaisella on
joskus vierauden tunne. Ja tietoinen
halu ottaa etäisyyttä.
– Vuonna 1973 julkaisin kirjan
nimeltä Sverigeboken. Sen suomenkielisen painoksen alaotsikko oli
Matkoja vieraassa maassa. Ensi kerran
kävin Ruotsissa 16-vuotiaana vaihtooppilaana, Tukholmassa. Kaupoissa
karamellia ja kalliita vaatteita, Suomessa elettiin sodanjälkeistä aikaa.
Rauhanajan tuntu palasi vasta olympiavuonna 1952.
Donner on ennenkin palannut jäljilleen. Hänen Berliini-kirjansa vuodelta
1958 on ajankohdan merkittävimpiä
suomalaisia orientaatioita sodanjälkeiseen maailmaan, jossa sosialismi oli
opittava ajattelemaan pysyväksi todellisuudeksi; niin ikään Raportti Tonavalta (1963). Kumpikin alkuteos kestää
hyvin uuden lukemisen. Hän on
päivittänyt ne teoksissaan Euroopparaportti (1990) ja Uusi Berliini-raportti
(2008). - Mieluummin matkustan
Suomessa kuin Ruotsissa. Sen aionkin
vielä tehdä. (Kuulija muistaa Uuden
maammekirjan vuodelta 1967.)
– Teen seitsenvuotissuunnitelmia
kuten Stalin viisivuotissuunnitelmia. Niissä on se ero, etteivät Stalinin
suunnitelmat toteutuneet. – Sinuun
on kirjallisuuden tietokannassa yli
200 viitettä. – Vähemmän kuin Matti
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runsaat 20 000. Ei Lauttasaarikaan
halunnut liittyä Helsinkiin 1946.]

Klingellä. Häntä en laajuudessa koskaan saavuta. Laadussa kyllä. – Kirjoitat jatkuvasti. – Ei minulla ole muuta
tekemistä kuin tekeminen.
Pietiäinen siteeraa Kalevi Kalemaan
Suureen kansallisbiografiaan kirjoittamaa henkilöartikkelia: ”hän on parhaiten työhuoneessaan kirjoituskoneen
ääressä viihtyvä julkisuuden henkilö
sekä pikkutarkkojen, säännöllisten
työaikojen noudattaja, jonka julkinen
kuva on huolimaton, boheemikin”.
– Kalemaa puhuu roskaa, Donner
kuittaa. – Vasemmiston puolueiden
silmissä olen petturi. En ole kelvannut heille mielipiteineni. Olen jättänyt
taakseni eduskunnan ja Euroopan
parlamentin. Ei kaikki ole suunnitelmallista, rationaalia tekemistä. Paljon
tapahtuu vaiston varassa. Jos olisin
aina ollut rationaalinen, olisin välttynyt monilta erehdyksiltä, myös ihmissuhteissa, ja olisin myös rikas mies.

Maailma muuttuu, niin myös kieli

Onko Suomi yhä Ruotsin Itämaa?
Uusi kirja on matkapäiväkirja runsaine
muistumineen ja sitaatteineen. Pietiäinen puhuu kollaasista. Keskustelu tuoreimmasta kirjasta muodostuu pakostakin - oikeastaan haastattelijan pakottamana - tämän ”osallistuvan havainnoitsijan” (Pietiäisen luonnehdinta) Ruotsija Suomi-kuvan vertailuksi.
– 300 000 suomalaista muutti Ruotsiin 60-70-luvuilla. He ovat huomattavasti vaikuttaneet maan talouteen,
muuttaneet yhteiskuntaa, mitä ei
enempää Ruotsissa kuin Suomessa
tänään ajatella. Työskennellessäni
Ruotsin Elokuvainstituutissa puhuin
paljon suomea: siellä oli avustavissa
tehtävissä paljon suomalaisia. Nyt on
arabeja.
– Ruotsin kuningashuone on suomalaisillekin tärkeä, puhutaan kuin
merkittävästäkin asiasta. Kuningashuone on maksu menneestä suurvaltaajasta, suurvalta asenteesta on yhä
jälkiä ruotsalaisessa ajattelussa. Menee
hyvin, ei kuningas johda maata.

– Vasemmiston puolueiden
silmissä olen petturi.
En ole kelvannut heille
mielipiteineni.
Olen jättänyt taakseni
eduskunnan ja Euroopan
parlamentin.

Pietiäinen haluaa haastaa ruotsalaisen työ- ja johtamiskulttuurin. Hänen
kokemustaan leimaa ruotsalaisten
”hirmuinen diskuteeraus”.
– Minulla on aivan toinen käsitys,
myönteisempi, Donner sanoo.
– Yhteistyö eri yhteiskuntaryhmien
kesken on Ruotsissa parempaa, mistä
johtuu taloudellinen menestys. Naisia
on enemmän johtopaikoilla. Syntyvyys on kasvussa, joka johtuu yhteiskunnan ilmapiiristä. – Mutta eikö

Ruotsi ole luokkayhteiskunta? haastattelija provosoi.
– Jos yksi prosentti kansasta rikastuu, se ei vaikuta yhteiskunnan yleisluonteeseen. Ei Ruotsi ole eikä ole ollut
moraalin suurvalta. Ajatellaan kaksinaamaista ulkopolitiikkaa Olof Palmen aikana. Vuonna 1918 Ruotsi aikoi
ottaa Ahvenanmaan. Olisivat saaneet
ottaakin. [Kuulija toteaa mielessään,
että ahvenanmaalaisia on suunnilleen
saman verran kuin lauttasaarelaisia,

- Eurooppalaiset yhteiskunnat ovat
muutoksen tilassa. Kehitystä pelätään,
mutta se on välttämätöntä. Mamut
perustavat nyt enemmän yrityksiä
kuin ruotsalaiset. Yhteiskunnassa on
aina ääripäitä, ne on vain integroitava
yhteiskuntaan.
– Gustaf Fridolin on ystäväsi. Oletko
sinäkin vihreä?
– En tippaakaan. Luonnon puolustaminen on yhteistä asiaa. Pahimpia
ovat ortodoksisimmat vihreät.
Puhuttiin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Donner ei tuntunut hyväksyvän vakiofraasia ruotsalaisista Suomen selän takana.
– Mutta nouseehan siellä sukellusvenehysteria, kun joku löytää soutuveneen kappaleen kellumasta. Pessimismiä esiintyy, vaikka enemmistöllä on
nyt enemmän rahaa kuin koskaan.
Aivan tilaisuuden aluksi haastattelija muistutti, että Jörnin isoisä Otto
oli Suomalaisen Klubin perustajia ja
myös isä Kai oli jäsen.
– En ole koskaan voinut ottaa kielikysymystä henkilökohtaisena, olen
aina ollut kaksikielinen. Kansallisuuksiin liittyvät ennakkoluulot kyllä ovat
kiinnostavia.
– Isäsi puhui seitsemäätoista kieltä.
– Hän puhui myös paljon roskaa.
Mutta ei ole hyvä, jos akateemisesti
sivistyneet nuoret eivät puhu ruotsia.
Ruotsi on edelleen naapurimme, ja
yhteiset asiat ovat yhteinen etu. Ignoranssi on pahin tauti. Humanismia
ei opi viestintälaitteista. Olen optimistinen kirjojen ja lehtien suhteen.
Älyllinen uteliaisuus lopulta kuitenkin
voittaa.
Kirjoitus perustuu kirjailija Jörn Donnerin vierailuun helmikuussa Klubin Kirjan
illassa. Haastattelija toimi klubiveli
Jukka-Pekka Pietiäinen.
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Teksti: Johannes Koroma

Klubi matkustaa



Klubimatkat Jäämerelle ja
Loiren linnoihin

Suomalaisen Klubin matkailujaosto ja TCF (Travellers Club Finland) järjestävät ensi vuonna kaksi
yhteistä, ainutlaatuista klubimatkaa: Useimmat TCF:n jäsenet ovat
myös Suomalaisen Klubin jäseniä.
Siksi matkailuyhteistyötä klubien
kesken on päätetty vahvistaa
tarjoamalla yhteisiä matkoja jäsenille. Tänä vuonna Suomalaisen
klubin toteuttamalle Missisipin
matkalle osallistuukin runsaasti
myös TCF:n jäseniä. Vuonna 2017
järjestetään kaksi klubien yhteistä
matkaa, toinen luksusjunalla
Pohjois-Espanjan halki ja toinen
Viikinkien jäljille Gröönlantiin ja
Pohjois-Kanadaan.

H

ollantilaisella viiden tähden
Ms Zuiderdam risteilylaivalla kierretään Viikinkien
jäljillä Kööpenhaminasta
Norjan ja Islannin kautta Gröönlantiin
ja edelleen Kanadan New Foundlandin
ja Nova Scotian kautta New Yorkiin.
Tämä 19 päivän matka tehdään vain
kerran vuodessa, 23.8.-11.9.2017.

Viikinkien jäljillä Gröönlantiin
Viikinkien jäljillä laiva pysähtyy lähes
päivittäin johonkin satamaan, joissa

on tarjolla joko retkiä tai maisemaristeilyjä. Meripäiviä on vain seitsemän.
New Yorkista lennetään Suomeen.
Kööpenhaminasta purjehditaan Bergenin kautta kolmeen kohteeseen
Islannissa, Reykjavikista edelleen
Gröönlannin Prince Christian Sundin
kautta Qaqortoqiin ja Nanotarlinkiin.
New Foundlamdissa pysähdytään St.
Johnissa ja Nova Scotian Halifaxissa
ennen saapumista New Yorkiin.
Matkan hinta henkilöä kohden (4 220
€ (sisähytti) - 5 100 € (parvekkeellinen
hytti) – 7 978 € (suuri suite-hytti) riippuu valitusta hyttiluokasta. Hintaan
kuuluu lennot kuljetuksineen, laivalla
täysihoito ja ohjelma. Lisämaksusta
retket. Lisätiedot ja ilmoittautuminen
matkalle Soile Tours,
Anne.Nordström 09-41 29 344 tai
soile@soiletours.com

Luksusjunalla Espanjan
”keittiöihin”
El Trancantaprico Classico-juna
on raiteilla kulkeva viiden tähden
hotelli. Jokaisessa vaunussa on neljä
kahden hengen suite-tasoista hyttiä,
joiden varustelu vastaa luksusta. Juna
pysähtyy joka päivä eri kaupunkiin,
joissa tutustutaan paikalliseen historiaan, gastronomiaan, taiteeseen ja
kulttuuriin. Mm. Bilbaossa ohjelmaan
kuuluu luonnollisesti Guggenheimmuseo.

Matka on myyty loppuun.
Peruutuspaikkoja voi kysyä.
Lisätiedot: Soile Tours,
Anne.Nordström 09-41 29 344 tai
soile@soiletours.com

Loiren linnat ja puutarhat
Vuonna 2017 TCF järjestää lisäksi
matkan Loiren linnoihin ja puutarhoihin. Ohjelmassa ovat tunnetuimmat ja kiinnostavimmat linnat sekä
niiden puutarhat. Matka toteutetaan
4.-9.5. 2017. Hotelli koko matkan ajan
on Toursin kaupungissa, neljän tähden Oceania L´Univers, josta tehdään
lyhyitä bussimatkoja, mm Villandryn, Langeaisin, Azay-de-Riedeaun,
Chenonceaun, Amboisin Riveaun ja
Chambordin linnoihin.

SUOMALAISTA
OSAAMISTA,
SUOMALAISELLE
METSÄSTÄJÄLLE
85 GRIZZLY
85 Grizzly on tehty metsästäjälle, joka haluaa kiväärinsä tukin
olevan kaunista pähkinäpuuta. Tukin etupäässä ja pistoolikahvan
päätylevyssä on tummemmat jalopuukoristeet. Aseessa on
säädettävät selkeät avotähtäimet ja nopeaan ampumiseen
sopiva puoliraskas uritettu piippu.
Lisätietoa Sako 85 ominaisuuksista ja teknisistä yksityiskohdista
löydät osoitteesta www.sako.fi.

Matkan hinta on 2 241 € henkilöltä
kahden hengen huoneessa. Hintaan
sisältyy lennot ja kuljetukset sekä 5
yön majoitus, 8 kolmen ruokalajin
ateriaa (lounas tai illallinen), suomenkielinen opastus ja sisäänpääsy kohteisiin. Matkan johtajana on Johannes
Koroma.
Peruttuspaikkoja voi kysyä
Anne Nordströmiltä
Soile Tours, 09-41 29 344 tai
soile@soiletours.com

Klubin jäsenille alennusta kirjoita

Alennus Otavan normaalihintaisista kirjoista on 30 % sekä normaalihintaisista WSOY:n ja Tammen ja ReadMe:n kirjoista 40 %.
Klubimme jäsenille on neuvoteltu alennukset Otavan ja WSOY:n kirjoista, jotka ostetaan kustantamojen omista kirjakaupoista.
Alennuksen saa näyttämällä jäsenkorttia.
Alennus ei koske Tammen oppimateriaaleja, Sanoma Pron tai muiden Bonnieriin kuulumattomisen kustantajien Kirjoja
eikä Tammen ja WSOY:n arvoteoksia.
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EDUSTA MAINITTAVA
PESUJA JÄTETTÄESSÄ

Klubin jäsenille alennusta kirjoista

Pohjoisesplanadi 37 sisäpiha
www.pyykkipoika.fi
P. 09 47800170

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

KLUBIN
Klubin jäsenille alennusta kirjoista
POINTCOOL
PUKEUTUMISKOODI
SERVICE OY

ASUJEN- JA ASUSTEIDEN PESULA
YLI 40 V. KOKEMUKSELLA
ASIANTUNTIJA
- OSAAJA
ASUJENJA ASUSTEIDEN PESULA
YLI 40 V. KOKEMUKSELLA
AUTOLLE ASIAKASPAIKKA PIHASSA
ASIANTUNTIJA - OSAAJA

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

J U H L AV U O D E N K U N N I A K S I

TARJOAMME
Suomalaisen Klubin jäsenille
Nykypäivän vuosikertaa
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K A M PA N J A H I N TA A N
Vuosikerran
tilaushinta on
normaalisti 79,Alennus 38%

Tilaa kampanjakoodilla KLUBI osoitteessa nykypaiva.fi/tilaa

Alennus Otavan kirjoista on 30 % sekä WSOY:n ja Tammen kirjoista 40 %
WSOY:n
kirjakauppa
Tammen
kirjakauppa
Otavan kirjakauppa
Klubimme jäsenille
on neuvoteltu
alennukset Otavan
ja WSOY:n
kirjoista, jotka ostetaan
www.tammi.fi/
www.otava.fi/ kustantamojenwww.wsoy.fi/
omista kirjakaupoista. Alennuksen saa näyttämällä jäsenkorttia.
kustannusosakeUudenmaankatu 10, Helsinki
Korkeavuorenkatu 37,
yhtio-tammi
Energiaa
myös Suomalaiselle
Klubille
Avoinna
Helsinki
Otavan kirjakauppa
WSOY:n kirjakauppa
Tammen
kirjakauppa
Korkeavuorenkatu 37,
Jäsenten
ja miespuolisten
maanantai - perjantai
kello
Avoinna
www.tammi.fi/
www.otava.fi/
www.wsoy.fi/
Helsinki
luotettavasti
vieraiden tulee noudattaa
maanantai - perjantai klo
10.00 - 18.00
kustannusosakeUudenmaankatu 10, Helsinki
Korkeavuorenkatu
37, maanantai yhtio-tammi
Avoinna
suljettu
lauantai suljettuympäristövastuullisesti
10.00 - 18.00
pukeutumisessaan seuraavia
Avoinna
Helsinki
tiistai perjantai klo 10.00
kilpailukykyisesti
sunnuntai suljettu
lauantai
klo
10.00
15.00
Korkeavuorenkatu
37,
ohjeita, jotka ottavat
huomimaanantai - perjantai kello
Avoinna
- 18.00
Helsinki
lauantaisin
10.00 - 18.00 sunnuntai suljettu maanantai - perjantai
klo11.00 - 15.00oon ajan hengen, mutta salAlennus ei koske oppikirjoja.
maanantai suljettu
lauantai suljettu
10.00 - 18.00 sunnuntai suljettu Avoinna
livat ohjeita tasokkaamman
tiistai perjantai klo 10.00
sunnuntai suljettuWSOY:n, Tammen
lauantai
klo 10.00kirjoista.
- 15.00 Alennus ei koske
pukeutumisen.
Alennuksen saa normaalihintaisista
ja ReadMe:n
- 18.00
sunnuntai
suljettu
Pointcool
Service
Oy
lauantaisin
11.00ohjelmaan
- 15.00
Tammen oppimateriaaleja, Sanoma Pron tai muiden
Bonnieriin
kuulumattomien
kustantajien
Klubin
kuuAlennus ei koske oppikirjoja. Konetie 1
sunnuntai
suljettu
kirjoja eikä Tammen ja
WSOY:n
arvoteoksia.
04300
Tuusula
luvissa
juhlasalissa järjesPuh. 09-8387 420
Alennuksen saa normaalihintaisista
WSOY:n, Tammen ja ReadMe:n kirjoista.
Alennus
ei koske
tettävissä
klubitilaisuuksissa
Fax 09-8387 4220
e-mail. pointcool@pointcool.fi
Tammen oppimateriaaleja,
Sanoma Pron tai muiden Bonnieriin kuulumattomien
kustantajien
(mm. klubi- ja teemaillat,
kirjoja eikä Tammen ja WSOY:n arvoteoksia.jäsenkokoukset) klubivelji-

Suurkeittiölaitteiden ja
kylmäkalusteiden huolto
pääkaupunkiseudulla

POINTCOOL SERVICE
OY
POINTCOOL
SERVICE
OY
Suurkeittiölaitteiden
ja
kylmäkalusteiden huolto
Suurkeittiölaitteiden ja
pääkaupunkiseudulla
Kokoomuksenkylmäkalusteiden
äänenkannattaja Nykypäivä huolto
Pointcool
- Service Oy
uudistui syksyllä 2015. Lehti muuttui
kerran
Konetie 1
pääkaupunkiseudulla
kuussa ilmestyväksi
aikakauslehdeksi, jonka
04300 Tuusula

en tulee aina käyttää puvun
kanssa solmiota.
Muina aikoina, muissa
tiloissa ja tilaisuuksissa noudatetaan seuraavaa ns. smart
casual -pukeutumista
- arkipuku tai yhdistelmäpuku, solmio ei
välttämätön
- kauluspaita
- asuun sopivat
pukukengät

arvioi lehden arvosanalla
”hyvä” tai ”kiitettävä”.
84% vastaajista
pitää lehteä
80% vastaajista
”modernina” ja ”tyylikkäänä”.

Seuraavat asusteet eivät
kuulu asianmukaiseen klubipukeutumiseen
- farmarit
- verryttely- ja harjoitteluasut, shortsit
- pikee- ja t-paidat
- lenkkarit ja muut
harjoittelu- ja ulkoilukengät

Kiitämme lukijoita saamastamme palautteesta.
Sen kannustamana ajattelimme, että Nykypäivä
olisi kiintoisa lukuelämys myös Sinulle.

Yksityistilaisuuksissa tilaisuuden isäntä määrittää
pukeutumisen.

Puh. 09-8387 420
tavoitteena on taustoittaa ajankohtaisia
Fax 09-8387 4220
yhteiskunnallisia ilmiöitä,
analysoida
politiikan Pointcool - Service Oy
e-mail. pointcool@pointcool.fi
Konetie 1
tapahtumia ja kertoa ihmisistä niiden taustalla.
04300 Tuusula

Puh. 09-8387 420
Fax 09-8387 4220

Helmikuussa 2016 kysyimme lukijoilta, miten
e-mail. pointcool@pointcool.fi
onnistuimme lehden uudistamisessa.

Pukeutumisohje ei koske vierailevia esitelmöitsijöitä.
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Klubilehti kiittää ilmoittajia
Klubilehti kiittää ilmoittajiaan.
l Ilmoitus Klubilehdessä on täsmäsijoitus.
l Ilmoitus Klubilehdessä yrityksesi osaamisesta, tuotteista ja palveluista puhuttelee
ostovoimaisia, laatutietoisia ja ahkerasti
sijoittavia päättäjiä ja näiden yrityksiä.
l Mediakortti ilmoituskokoineen ja -hintoineen verkkosivuillamme: www.klubi.fi
l Alla joulukuun aineisto- ja
ilmestymispäivämäärät
N:o Aineisto Ilmestyy
4
29.11.
14.12

Ilmoituksissa sinua palvelee
Kristian Miettinen
0400 225 855
aurinia@kolumbus.fi

Tukenasi
tiukassa tilanteessa
Perhe- ja perintöoikeus

Asunto- ja
kiinteistöoikeus

Sopimus- ja yhtiöoikeus

Riita- ja rikosasiat

Työoikeus

Rahoitus- ja
vakuutusoikeus

Vero-oikeus

Compliancemenettelytapaoikeus

www.lakituki.fi

+358 (0)9 4289 2934
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Emännän ja Karhun terveiset klubiravintolasta
Blinija pikkujouluaika
Emännän
ja lähestyy
Karhun terveiset klubiravintolasta

Kuusamosta saapuu pian muikunmädit sekä poronfileet ja olemme valmiita aloittamaan kuun
loppupuolella pikkujouluhenkisten herkkujen tarjoilun. Myös odotettu joulubuffet katetaan
Blinija pikkujouluaika
Pääsalissa
1.–21.12. välisenälähestyy
aikana. Tuoksuvan joulukuusen ja notkuvan pitopöydän ääreen
onkin mukava kokoontua perheen tai työporukan kesken ennen joulukiireiden alkamista.
Kuusamosta
saapuu pian muikunmädit
Blini- ja pikkujouluaika
lähestyy sekä poronfileet ja olemme valmiita aloittamaan kuun
loppupuolella pikkujouluhenkisten herkkujen tarjoilun. Myös odotettu joulubuffet katetaan
Pääsalissa
1.–21.12.
aikana.aamusta
Tuoksuvan
joulukuusen
ja notkuvan
pitopöydän
ääreen
Kuusamosta
saapuu välisenä
pian
muikunmädit
sekä poronfileet
ja olemme
valmiita
aloittamaan
kuun
Merkkipäiväjuhlia
ja kokouksia
iltaan
onkin mukavapikkujouluhenkisten
kokoontua perheen tai
työporukan
keskenMyös
ennen
joulukiireiden
alkamista.
loppupuolella
herkkujen
tarjoilun.
odotettu
joulubuffet
katetaan
Pääsalissa
1.–21.12.
välisenä
aikana.kuin
Tuoksuvan
joulukuusen
ja Teille
notkuvan
pitopöydän
ääreen
Toteutamme
ilolla kaikkia
perheen
firmankin
tilaisuuksia
vaivatta
ja huoletta
Klubin
onkin mukava kokoontua
perheen
tai työporukan
kesken ennen joulukiireiden
alkamista.
tunnelmallisessa
ympäristössä.
Kabinetteja
löytyy henkilömäärälle
2–36 ja Pääsalissa
istuva ateria

Merkkipäiväjuhlia
ja kokouksia aamusta
iltaan
jopa 180 henkilölle. Cocktailtilaisuus
n. 400 henkilölle.

Toteutamme
ilolla kaikkia
perheen kuin
firmankin
Merkkipäiväjuhlia
ja kokouksia
aamusta
iltaantilaisuuksia Teille vaivatta ja huoletta Klubin
tunnelmallisessa
ympäristössä. Kabinetteja
löytyyMuistattehan
henkilömäärälle
ja Pääsalissa
istuva ateria
Loppuvuosi on klubiravintolan
vilkkainta aikaa.
tehdä2–36
pöytäja kabinettivaraukset
jopa
180ajoin.
henkilölle.
Cocktailtilaisuus
n.pääsaliinkin
400
henkilölle.
Toteutamme
ilolla
kaikkia
perheen kuin
firmankin
tilaisuuksia
Teille jutun
vaivatta
ja huoletta Klubin
hyvissä
Muutama
pikkujouluilta
on vielä vapaana
kirjoitushetkellä.
tunnelmallisessa ympäristössä. Kabinetteja löytyy henkilömäärälle 2–36 ja Pääsalissa istuva ateria
jopa
180
henkilölle.
Cocktailtilaisuus
n. 400 henkilölle.
Iloa ja
valoa
talven odotukseen
ja tapaamisiin
Klubilla,
Loppuvuosi on klubiravintolan vilkkainta aikaa. Muistattehan tehdä pöytä- ja kabinettivaraukset
hyvissä ajoin. Muutama pikkujouluilta pääsaliinkin on vielä vapaana jutun kirjoitushetkellä.
Loppuvuosi on klubiravintolan vilkkainta aikaa. Muistattehan tehdä pöytä- ja kabinettivaraukset
henkilökuntineen
Iloa
ja valoa
odotukseen
ja tapaamisiin
Klubilla,
hyvissä
ajoin.talven
Muutama
pikkujouluilta
pääsaliinkin
on vielä vapaana jutun kirjoitushetkellä.

Miia Makkonen ja Petri Karhu
Miia Makkonen ja Petri Karhu
Miia Makkonen ja Petri Karhu

Iloa ja valoa talven odotukseen ja tapaamisiin Klubilla,
henkilökuntineen
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48henkilökuntineen
www.klubiravintola.fi • ravintolamyynti@klubi.fi • puh. 050 5721 531

Klubin kantapöydässä kuultua

Emännän ja Karhun terveiset klubiravintolasta

PÖYTÄLÄINEN

Kantapöydässä Pexit
– Jo vain on kulunut paljon aikaa siitä, kun Cameron äänestytti Britannian ulos Euroopan Unionista. Onneksi hän työnsä jatkaja, pääministeri
May on jo luvannut eropaperit Brysseliin keväällä.
Siitä tarvitaan vielä pari vuotta aikaa, ennen kuin
lopullinen ero syntyy.
VOI KEHNO, minkä Cameron teki. Saattoi
oman maansa ohella koko EU:n pitkäaikaisiin
vaikeuksiin. Sekoitti Euroopan maiden taloudellista yhteistyötä ja heikensi niiden toisen maailmansodan haavoja ja niiden jälkitulehduksia
paranneltaessa syntynyttä unionia.
– Yksi yleensä totisena esiintyvä mies Kremlissä hymyilee. Hänen tavoitteenaan on ollut EU:n
heikentäminen. Nyt hän onnistui siinä brittien
avustuksella.

– Kyllä he sen ymmärtävät, mutta haluavat istua
kahdella pakaralla henkilökohtaisista sekä kaupallisista syistä. Vientipakotteetkin ovat kaksiteräinen miekka, joka kirpaisee omaakin kättä.
– Meidän presidenttimme kuuluu, luojankiitos,
niihin jotka hiihtävät avoimesti kahta latua. Muutama päivä Putinin vierailua myöhemmin Naton
kokoukseen kokoontuneet länsimaiden johtajat
kuuntelivat pienen Suomen päämiestä herkillä
korvilla, mitä hän oli kuullut ja puhunut Itämerestä, Ukrainasta, Syyriasta…
– …Suomesta, Pietarin saasteista ja Natosta?
– Liian monet englantilaiset kuvittelevat elävänsä yhä muinaisessa brittiläisessä imperiumissa.
– Kukahan kertoisi heille totuuden?
– Pääministeri Cameron teki sen.

lll
lll
– NAAPURIN itsevaltias isäntä piipahti kesällä
Naantalin Kultarannassa pikavisiitillä kertomassa ulkoläksyjään. Tapasi pienen naapurinsa
itsenäisen isännän, joka kuunteli ja vastaili selkä
suorana.
– Kansa palkitsi hänen käyttäytymisensä korkealla kannatusprosentilla. Hän osallistui ulkovieraana jokin aika sitten Naton kokoukseen, jossa
häntä kuunneltiin tarkoilla korvilla.
– Vielä tuosta Cameronista: Miten noin lyhytnäköiset miehet voivat kohota suurten kansojen
johtajiksi?
– Joku viisas on joskus todennut, että maailmaa
johdetaan vähemmällä älyllä ja moraalilla kuin
uskotaankaan.
– Viime vuosisadan historia siitä kertoo: Lenin,
Stalin, Hitler, Mussolini, Mao, PolPot ja muut
itsensä ylentäneet.
– Kyllähän meilläkin itsenäisyytemme alkuaskelilla oli pitkälle näkemisessä katkoja. Viha pääsi
sokaisemaan. Onneksi esimerkiksi Ukko-Pekka
käski Mäntsälän kapinalliset kotiin ja he yhteiseksi onneksemme tottelivat. Talvisota otettiin
sen ansiosta vastaan ehyenä kansana ja saimme
itsenäisyytemme turvanneen torjuntavoiton.
– Cameron ajoi eroa niin vauhdikkaasti, että
häntä itseäänkin alkoi hirvittää. Hän tavoitteli
jarrukahvaa, mutta myöhästyi kuin pikku Matti
kesäkäymälästä: pääsi hätä housuihin.
– Mitä hän pelkäsi?
– Putoamista Kanaaliin. Jalat eivät yltäisi pohjaan eikä uimataito riittäisi. Korviin kantautui
vielä kaukaa Kremlin isännän vahingoniloinen
naureskelu.
– Kunpa kaikki Euroopan valtiomiehet ja -naiset tajuaisivat tuon ilon aiheet.

– RUOTSIN entinen puolustusministeri moitiskeli
Suomea. Suomen ja Norjan takataskussa elelevän
asevelvollisuusarmeijattoman naapurimme kello
voi jättää, jätättää ja jätätyttää.
– Näyttäisipä nyt vihdoin otollista aikaa maidemme yhteiselle turvallisuustyölle, paremmalle
kuin viime maailmansodan aikana.
– Menestystä sille!

J.K . Kohdallani toteutuu pexit.

Tämä on viimeinen Pöytäläisen kolumni
Klubilehtemme Kantapöydässä-sivulla.
Ikä ja näkökyvyn heikkeneminen alkavat rajata
harrastuksia. Kiitos teille lukijat, lähes kolmen
vuosikymmenen sietämisestä, ensin lehden
päätoimittajana ja sitten kolumnistina.
Toivotan teille hyvää lähestyvää itsenäisen
isänmaamme juhlavuotta
ja uutta vuosisataa!

Päätoimittaja kiittää valtavan klubityön tehnyttä kollegaa Antti Henttosta, joka voimakkaasti kehitti Klubilehteä kahdeksan vuoden
päätoimittajuutensa aikana ja on sen jälkeen
ilahduttanut meitä lukijoita oivallisilla kolumneillaan.
Antti on tärkeä henkilö minulle myös siksi,
että hän oli 26 vuotta sitten innoittajani ja
kumminani perehdytti minut perusteellisesti
Klubin toimintaan. On hienoa saada jatkaa
kunnioittamansa päätoimittajan työtä.
Timo M artikainen

KLUBIN TAPAHTUMAVINKIT

Näissä tilaisuuksissa ehtii hyvin käydä ennen joulua
9.11. Amadeo Modiglianin näyttely (avec)

13.11. Isänpäivä Klubilla

Tapaaminen klo 16.25 Ateneumin ala-aulassa. Näyttelyn jälkeen
Klubilla illallinen ja Markku Valkosen esitys Modiglianin vaikutuksesta moderniin taiteeseen. Tilaisuuden hinta on 53 € sisältäen
Ateneumin sisäänpääsyn ja opastuskierroksen sekä illallisen Klubilla. Isäntänä Antti Virkkunen. Ilmoittautuminen Klubin järjestelmän kautta 2.11 mennessä. Max. 25 henkeä.

Koko perheen ja ystävien tilaisuus. Tervetuloa klo 11.30 alkaen. Puhe isälle,
trubaduuri Ari Talkamo, mukavaa tunnelmaa, musiikkia. Runsas lounasbuffet. Aikuiset á 48 €, lastenbuffet 4-17
v. 25 €. Veteraanit ja alle 4-vuotiaat
ilmaiseksi. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan poikkeuksellisesti suoraan ravintolaan, ravintolamyynti@klubi.fi, tai
puhelimitse 050 5721531.

22.11. Ministerilounas

(ti) klo 12.15
Vieraana työ-ja elinkeinoministeri
Olli Rehn. Isäntänä Olli Alho

15.12. Klubin pikkujoulu
(avec) (to) klo 18.00

Musiikkia Iist Said Singers, pianistina
ja kapellimestarina Antti Hyvärinen.
Muuta ohjelmaa, joulupukki.
Pikkujouluhenkinen yllätysbuffet.
Isäntänä Juha Matti Holopainen.

18.12. Klubin kuoron
joulukonsertti

Amedeo Modigliani: Seated Nude With a Shirt (1917). (Ateneum)

8.12. Konsertti ja iltapala (avec ja ystävät)
(to) klo 19.00 Konsertti ja iltapala Suomalaisen musiikin,
Klubin 140-vuotisjuhlavuoden päätöksen ja itsenäisyytemme
100-vuotisjuhlan aaton merkeissä. Puhujavieraana opetus- ja
kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Baari aukeaa klo
18.30. Monipuolista suomalaista musiikkia, mm. Kaski, Klami
ja Kuula, Kärki, Lehtinen, Malmsten päivänsankari Jean Sibeliusta unohtamatta. Musiikista vastaavat Klubin puhallinorkesteri, kuoro, elokuvaohjaaja/laulaja Sakari Saksa, mezzosopraano Laura Mäkitalo ja pianotaiteilija Risto Lauriala. Tilaisuuden
juontaa Aarno Cronvall ja isäntänä on Timo Kivi-Koskinen.
Tilaisuuden hinta on 35 €/hlö sisältäen ohjelman ja herkullisen
väliaikatarjoilun.
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(su) klo 16.00
Perinteinen vanhan ajan joulukonsertti
tunnelmallisessa Helsingin Vanhassa
kirkossa. Kuoroa johtaa Henrik Lamberg. Lippuja, á 20 €, voi varata jo nyt
kuoron kotisivuilta,
www.klubinkuoro.fi
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Helsingin
Suomalainen Klubi
on kulttuuriklubi

E 200 d T A Business kokonaishinta alk. 53 303,89 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €).
Vapaa autoetu 960 €/kk, käyttöetu 795 €/kk. CO2-päästöt 109 g/km, EU-keskikulutus 4,2 l/100 km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 33 €/kk. Kuvan auto lisävarustein. Ajotietokoneen kieli: englanti.

Masterpiece of Intelligence.
Uusi E-sarjan farmari – ajatuksen edellä.
Uusi E-sarjan farmari on varustettu useilla älykkäillä turvallisuutta edistävillä ratkaisuilla.
Yksi niistä on edistyksellinen PRE-SAFE Sound® -turvajärjestelmä, joka kykenee ainutlaatuisella tavalla valmistamaan matkustajien kuuloaistin koville äänille mahdollisessa
ääritilanteessa. Tutustu tarkemmin uuden E-sarjan innovatiivisuutta kuvaaviin videoihin
osoitteessa mercedes-benz.fi tai YouTube-kanavallamme.

Mercedes-Benz Suomi

@mbsuomi

Mercedes-Benz Suomi

Nyt ensiesittelyssä.

