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Sisältö 2/2016

Suomi eli autonomian aikaa, kun kolme miestä, suomen kielen opettaja, 
laulun opettaja ja teatterimies perustivat Helsingin Suomalaisen Klubin. 
Tuolloin, 140 vuotta sitten suomalaisuusaate voimistui ja Suomen kielen 
aseman parantaminen oli Klubin ykkösasia. 

Laajan historiakatsauksen kirjoittanut Jarmo Virmavirta kysyykin: ”Eikö suo-
malaisuusliike löydä tänään sitä ydintä, josta suomalaisuuden henkinen ja aineel-
linen nousu riippuu. Voisiko Klubi löytää asiaan vastauksia vuonna 2016, jolloin 
niitä tarvittaisiin kipeämmin kuin moniin aikoihin.”
Mietteitä Klubin historian ympäriltä, Sivu 10

Lounaspuhetta Klubilta -keskustelu on Klubin uusi tapa osallistua yhteiskun-
nalliseen vuorovaikutukseen. Kaksi ulkopuolista keskustelijaa, Tuuli Kaskinen ja 
Sixten Korkman yhdessä Juhani Saloniuksen, Johannes Koroman ja Olli Alhon 
kanssa etsivät tässä lehdessä Suomen tulevaisuuden suuntaa. 

Keskustelijoiden yhteinen johtopäätös on: ”Suomi ja suomalaiset heijastavat edel-
leenkin vahvaa yhteisöllisyyttä ja kanssaihmisistä välittämistä, jotka ovat tärkeitä 
arvoja. Vaikeina aikoina puolestaan korostuvat kulttuuri, sivistys ja yhteisöllisyys.”
Lounaspuhetta Klubilta alkaa sivulta 52 

Helsingin Suomalaisen Klubin kirjoituskilpailu on menestys, jota Klubilehti 
raportoi laajasti. Toivottavaa on, että myös muu media löytäisi paremmin yli  
1 600 kirjoittajan lukiolaistapahtuman. Kilpailun suojelina toimii eduskunnan 
rouva puhemies, Maria Lohela.
Hänen haastattelunsa sisältämä kokonaisuus alkaa sivulta 36

Hyvä Klubilainen, toimitus toivottaa sinut lukemaan uudistettua Klubilehteä, 
sen juhlanumeroa. Toivon 100-sivuisen lehden olevan mieluisa lukuelämys, joka 
tarjoaa myös lähes 20 sivua ilmoituksia, tiettävästi enemmän kuin koskaan. 

Lehti valottaa myös yllä kerrotun lisäksi tätä päivää elinkeinoministeri Olli 
Rehnin haastattelulla, Klubilla tapahtuu -katsauksella, usean klubilaisen henkilö-
kuvalla ja raportoi runsaista klubitilaisuuksista. Kerromme Informaatiosodasta ja 
ketusta, joka halusi syödä kilpikonnan. 

Lehti esittelee myös harrastuspiirejä.  Voimakkaasti kasvanut Seniorijumppa 
jumppaa Helena Tervosen ohjauksessa kolmena päivänä joka viikko, kunakin päi-
vänä kahdessa ryhmässä.
Seniorijumppaajat asettuivat ryhmäkuvaan ohjaajansa kanssa. Sivu 84 

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö sanoo seuraavalla sivulla olevassa terveh-
dyksessään: ”Toinen merkittävä piirre Helsingin Suomalaisen Klubin historiassa 
on ollut kokoontuminen keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia.” Tämä on Klu-
bin tärkein tehtävä myös Klubin viettäessä 140-vuotisjuhlaansa 25.4.2016, tasan 
140 vuotta myöhemmin, kun Senaatti vahvisti Klubin säännöt.

Toivotan Hyvää 140-vuotissyntymäpäivää kaikille klubilaisille.
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TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS 
 
 
 
Arvoisat Helsingin Suomalaisen Klubin jäsenet ja ystävät, 
 
Suomalaisen Klubin säännöissä jo määritellään, että Klubin tarkoituksena on vaalia 
suomalaista kulttuuria ja suomalaiskansallisia perinteitä. Viime vuonna saimme jo 
esimakua suomalaisen kulttuurin arvostuksesta, kun useilla merkittävimmillä 
taiteilijoillamme oli juhlavuosi. Itsenäisyytemme satavuotisjuhlien lähestyessä on hyvä 
säilyttää ajatus ja kunnioitus kaikesta arvokkaasta kulttuuriperimästämme. Henkisen 
perintömme kunnioittaminen ja ymmärtäminen sekä sen yhdistäminen niihin 
uudistustarpeisiin, mitä Suomessa tarvitaan, antaa hyvän pohjan isänmaamme 
kehittämiselle myös vastaisuudessa. 
 
Toinen merkittävä piirre Helsingin Suomalaisen Klubin historiassa on ollut kokoontuminen 
keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia. Tästä todisteena jo 1880-luvun lopulla käytössä 
ollut pitkä pöytä, jossa eväiden tai ravintolaruoan yhteydessä oli mahdollista vaihtaa 
ajatuksia. Vaikka aikaa on kulunut huomattavasti noista pitkän pöydän alkuajoista, niin 
tarve vapaamuotoiselle ajatustenvaihdolle ei ole kadonnut minnekään. Vauhdikkaasti 
muuttuvassa maailmassa keskustelun arvoa ei voi väheksyä. Usein ihan 
epämuodollinenkin pohdiskelu kantaa hyviin ratkaisuihin. Toivon, että tälle piirteelle 
annamme aikaa myös tulevaisuudessa. 
 
Näillä sanoilla haluan onnitella Helsingin Suomalaista Klubia 140 vuoden taipaleesta ja 
toivottaa menestyksekkäitä tulevia vuosikymmeniä. 
 
 

 

 

      
 

Sauli Niinistö 
Tasavallan presidentti 
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Sisulla, sydämellä ja sovulla on klu-
biamme rakennettu ja ylläpidetty 
jo 140 vuotta. Jotta tämä on ollut 
mahdollista, tulee meidän lausua 

kiitokset niille tekijöille ja toteuttajille, jotka 
ovat tähän antaneet mahdollisuuden. Kiitos 
kuuluu klubimme syntyvaiheiden yhteis-
kunnallisille vaikuttajille ja itsenäisyyt-
tämme ajaneille ja toteuttaneille valtiomie-
hille. 

Kiitos kuuluu myös klubimme kenraaleille 
ja veteraaneille, jotka teoillaan pelastivat 
kansamme itsenäisyyden ja loivat perustan 
suomalaiskansalliselle identiteetille. Tälle 
perustalle on istutettu myös klubimme 
arvot ja toimintamme tarkoitus. Isänmaal-
liset arvot ja suomalaiskansallisen kult-
tuurin vaaliminen ovat veljeskuntaamme 
yhdistävät tekijät. Samat arvot yhdistävät 

koko kansaa ja ilmentävät 
suomalaista demokratiaa, 
sisäistä eheyttä ja tasa-
vertaisuutta.  

Haluan kiittää myös 
tiedemiehiämme ja tie-
teentekijöitämme. Tieteen 
innovaatiot ovat mahdol-
listaneet teollisuuden ja 
elinkeinoelämän tulokset 
ja luoneet näin suoma-
laisille työllisyyttä ja 
vaurautta. Koulutuksella 
on luotu osaamista ja 
sivistystä. Vauraudesta on 

syntynyt hyvinvointivaltio ja koulutuksesta 
sivistysvaltio. 

Rohkeus ja periksiantamattomuus liitet-
tynä korkeaan työmoraaliin ovat kansakun-
tamme vahvuuksia. Ne ovat myös klu-
bimme jäsenkunnan periaatteita yrittäjyy-
dessä ja asiantuntijuudessa.  Klubiveljemme 
ovat ahkeroineet laaja-alaisesti erilaisissa 
kulttuurin ja elinkeinoelämän tehtävissä 
antaen vahvan panoksensa suomalaisen 
yhteiskunnan kehittämisessä.

 Samoin on klubimme kasvanut, kehitty-
nyt ja vahvistunut. On tarvittu näkijöitä ja 
kokijoita, mutta samalla vahvoja yksilöitä 
ymmärtämään klubihengen, me-hengen 
merkityksen luomisen. Kun klubiveljemme 
vuosikymmenten aikana ovat sivistyksel-
lään ohjanneet klubiamme ja sovulla ank-
kuroineet aatteemme yhdistäväksi tekijäksi, 
siitä on seurannut menestystä. Näin toimien 
on myös meidän tulevaisuutemme vahvalla 
pohjalla. 

Juuri tällä hetkellä me elämme varsin 
suurten muutosten keskellä. Poliittiset 
ristiriitaisuudet uhkaavat rauhanomaista 
elämäämme Euroopassa ja ovat tuoneet 
terroriuhan lähellemme. Taloudellinen 
murros on voimistanut polarisaatiota 
yhteiskunnassamme. Tiede tuo kiihtyvällä 
vauhdilla elämäämme uusia järjestelmiä, 
keinoja ja tekniikoita. Digitalisaatio tulee 
uudistamaan lähes kaiken. Tällaisessa 
asetelmassa meiltä vaaditaan voimakasta 
otetta puolustaa ihmisyyttä ja suomalais-
kansallisia arvoja myös Helsingin Suoma-
laisella Klubilla. Meidän tulee edelleen pitää 
kiinni periaatteestamme, kaveria ei jätetä. 
Todellinen klubihenki ja veljeys osoitetaan 
tukemalla toinen toistamme kehittymään, 
osallistumaan ja myös nauttimaan ystävyy-
destä klubilaisten kesken. 

Toivotan kaikille iloista kevättä ja nautin-
nollisia klubihetkiä 140-vuotiaalla Helsin-
gin Suomalaisella Klubilla!

maTTi Viljanen

puheenjohtaja
ävän

Puheenjohtajalta

Pian 140-vuotias 
Oulun Klubi  

tervehtii
Valtiopäivien kokoontuessa vuonna 1863 suo-
menmieliset valtiopäivämiehet ottivat esille 
kansallisia kysymyksiä. Suomalaisuusaatteen 
kasvaessa syntyi Helsinkiin ”Luku- ja konver-
sationi-klubbi”, vuonna 1876. Samana vuonna 
myös Ouluun perustettiin ”Suomalainen klubbi”, 
juuri ennen valtiopäivämiesvaaleja. 

Klubin toivottiin: ”Herättävän seuran jäsenissä 
vilkasta harrastusta ja yksimielisyyttä paikka-
kunnallisten ja isänmaallisten asioiden suhteen.” 
Alkuvuosina merkittäviä vaikuttajia olivat klubin 
ensimmäinen puheenjohtaja tohtori L. B. Olsoni 
sekä häntä seurannut pitkäaikainen puheenjoh-
taja maisteri K.F. Kivekäs. 

Oulun Suomalaisella klubilla oli itsenäistymi-
sen vuosina merkittävä rooli, olihan yksi klubin 
jäsenistä Ostrobotnian kokouksen puheenjohtaja 
Väinö Kokko. Nykyisin klubi toimii vuonna 1960 
valmistuneessa klubitalossa, Uusikatu 23, jossa 
Oulun Suomalaisella klubilla on klubitilat.  

Oulun Suomalaisessa klubissa on yli 500 
jäsentä. Se toimii yleishyödyllisenä yhteisönä, 
joka jakaa vuosittain merkittäviä avustuksia ja 
stipendejä sääntöjensä mukaisiin tarkoituksiin 
mm. sivistyksellisille ja maanpuolustuksellisille 
yhteisöille, erityisesti sotiemme veteraaneille 
sekä niitä lähellä olevien järjestöjen sosiaaliseen 
toimintaan.

Tänä vuonna myös 140 vuotta täyttävä 
Oulun suomalainen klubi toivottaa menes-
tystä samoin 140 vuotta täyttävälle vireästi 
toimivalle Helsingin Suomalaiselle klubille.

Esimerkiksi kaiken tarpeellisen sunnuntaiselle  
brunssihetkelle parhaassa seurassa.   

Nappaa kortti käteen K-ryhmän kaupassa ja  
lataa kassalla lahjaksi sopiva summa.

K-LAHJAKORTILLA  
SAA MELKEIN  

MITÄ VAIN

Rohkeus ja periksiantamattomuus lii-
tettynä korkeaan työmoraaliin  
ovat kansakuntamme vahvuuksia. 
Ne ovat myös klubimme jäsenkunnan 
periaatteita yrittäjyydessä ja asian-
tuntijuudessa. 

140 VUOTTA
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Klubi on toki paljon muutakin kuin 
kulttuuria, vaikka se on ollut yksi 
kantava voima koko historian ajan. 
Kulttuurin muodot ja painotukset 

ovat vuosien saatossa muuttuneet eikä sisäl-
lön merkitystä tarvitse tarkkaan määrittää.

Klubimme perustajat olivat luomassa 
suomalaista sivistystä ja kulttuuria perusta-
malla instituutioita ja kouluja, jotka toimivat 
suomen kielellä. Suomen Kansallisteatteri 
antoi näyttämötaiteelle komean kodin. 
Toivottavasti Kansallisteatterin historian-
kirjoittajat, joita Erkon säätiö on tukenut 
n. 300 000 eurolla kertovat perusteellisesti 
myös sen aikaisten klubilaisten merkittä-
västä panoksesta.

Hiljattain Iltapäivämatineassa lauloi tun-
nettu baritoni Jaakko Kortekangas säestä-
jänä Ilkka Paananen. Keskustelussa Mati-
nean jälkeen Kortekangas totesi voineensa 
harvoin viime vuosina esiintyä tilaisuuden 

kaltaiselle yleisölle. 
Hän kertoi odotus-
tensa kasvaneen koh-
danneensa avoimen, 
keskustelevan yleisön, 
joka osoitti esiinty-
jille suurta arvostusta. 
Esiintyminen täytti 
kaikki odotukset ja 
vahvisti käsitystä 
kulttuuriklubina. 

JA PALJON MUUTA TUTTUA

J.E.Salomaan  50-vuotishistoriikista löy-
tyy yli sadan vuoden takaa monta ajankoh-
taista asiaa. Klubin voimistelijat kokoontui-
vat jo vuonna 1881 pitämään yllä kuntoaan. 
Seniorijumppa on nopeimmin kasvaneita 
harrastuspiiriä viime vuosina. 

Kirjeessään 16.12.1881 A Jalava kirjoittaa: 
”Valtiopäiväajaksi aiotaan herättää eloon 
suomalainen klubi. On kysymyksessä hyy-
rätä suuri lokaali (7 huonetta) Kolmikulman 
varrelta ja aiotaan restauratööriksi pyytää 

hra Kämpiä, jottei Perolla (Perander), Ene-
bergillä y.m. olisi mitään valittamista ruo-
kaa ja juomaa vastaan.”  Milloinkaan eivät 
kaikki liene olleet tyytyväisiä ravintolapal-
veluihin. Niiden kehittäminen ja ylläpitä-
minen ajan ja kilpailutilanteen vaatimusten 
mukaisiksi on jatkuva prosessi.

Klubi tarjosi ensimmäisinä vuosinaan 
suomenkielen asemasta huolestuneille 
jäsenilleen paikan harjoittaa Suomea. Noina 
vuosina klubilla kuului yhtä paljon suomen 
ja ruotsin kieltä. Koska yhteiskunnalta ei 
löytynyt koulujen ja kulttuurilaitosten luo-
miseksi varoja, ne kerättiin jäsenkunnan ja 
muiden yhteisöjen omaehtoisin lahjoituksin 
ja talkootöin.

Suomalaisuus lepää vankalla pohjalla 
Klubissamme. Emme elä enää lintukodossa, 
vaan kansainväliset vaatimukset ja kil-
pailu hallitsevat arkea. Omana aikanamme 
klubitoimintaa tulisi kehittää myös tästä 
näkökulmasta ja pyrkiä lisäämään kansain-
välistä kanssakäymistä veljesklubitasolla. 
Asian edistämiseksi johtokunta voisi lisätä 
yhden jäsenensä työnkuvaan ’ulkoministe-
rin’ roolin.

Kaikkina aikoina Klubin menestys on 
ollut riippuvainen klubiveljien aktiivisuu-
desta. Osa heistä vuorollaan luo ja johtaa 
toimintaa jäsenkunnan parhaaksi. Maa-
liskuun kevätkokouksessa usean klubivel-
jen panostus huomioitiin monin tavoin. 
Onnittelen teitä ansiokkaasta työstä Klubin 
hyväksi.

   raimo ilVeskero 

Kaikkina aikoina Klubin  
menestys on ollut riippuvainen  
klubiveljien aktiivisuudesta. 

Kulttuuriklubi

Toiminnanjohtajalta

TOISETliukastelevat

ME LUISTELEMME eteenpäin
Taalerilla sijoittaminen perustuu neljään asiaan: 

aktiivisuuteen, riippumattomuuteen, tehokkuuteen 

ja tuloksiin. Meillä sijoitussalkkujen perusjakauma ja 

taktinen näkemys pohjautuvat maailmantalouden ja 

sijoitusmarkkinoiden lainalaisuuksiin, eivät alan yleisiin 

toimintamalleihin. Siksi Taaleri on erilainen varain-

hoitaja. Tule mukaan, omistajuus kuuluu kaikille. 

Taaleri.com
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Teksti: Jarmo Virmavirta

Helsingin Suomalaisen Klubin 
juuret ovat suomalaisuusliik-
keessä,  johtava aate on edelleen 
suomalaisuus. Samoista juurista 
ponnistivat muutkin niihin aikoi-
hin perustetut suomalaiset klubit, 
mm. Oulun Suomalainen Klubi, 
Rauman Kauppaseura ja  
Kuopion Klubi. Kansakunta oli 
vasta alullaan, suomalaisuusmie-
hetkin puhuivat kotikielenään  
vielä ruotsia. Ensimmäinen teh-
tävä oli suomen kieli. Tänään Klu-
bin toiminnallinen lippulaiva  
on lukiolaisille suunnattu Suoma-
lainen kirjoituskilpailu. 

Suomalaisuus toteutui 
1800-luvulla hämmästyttävän 
nopeasti. Niin se on, vaikka 
muistaa pitää, että hallitsija 

tuki suomenmielisiä. Venäjä halusi 
Suomen irti Ruotsista. Ruotsi ja Venäjä. 
Niistä irrallaan ei Suomea ja suomalai-
suutta voi ymmärtää. 

Tätä kirjoitettaessa maaliskuussa 
2016 uutiset kertovat, että yli satavuo-
tias vakuutusyhtiö Suomi lopettaa toi-
mintansa. Se oli perustettu Helsingin 
Suomalaisella Klubilla.  Klubin suo-
jissa syntyneen sinivalkoisen pääoman 
merkittävin lippulaiva KOP kuopattiin 
jo 1990-luvulla. Samoin Uusi Suomi, 
suomenmielisen laatulehdistön lipun-
kantaja sai mennä samoihin aikoihin. 
Eikö suomalaisuusliike löydä enää sitä 
ydintä, josta suomalaisuuden henkinen 
ja aineellinen nousu riippuu. Vuonna 
2016 sitä tarvittaisiin kipeämmin kuin 
moniin aikoihin. Voisiko Klubi löytää 
siihen vastauksia, sillä Klubilla näitä 
kysymyksiä pohditaan enemmän, 
syvällisemmin ja kokeneimmin voimin 
kuin ehkä missään muualla. Siihen 
pohdintaan Klubin historiakin antaa 
hyvät lähtökohdat.

❖
Vaikka monet ovat menneet, eivät 

toki kaikki. Kansallisteatteri, jonka 
juuret ovat Klubilla, esiintyy edelleen 
täysille katsomoille. Kustannusosa-
keyhtiö Otava on julkaisee monimuo-
toista kirjallisuutta enemmän kuin 
koskaan ennen. Instrumentarium, 
sekin Klubilla syntynyt, edustaa suo-
malaista lääketieteen osaamista. Ehkä 
ne ovat osanneet uudistua siten kuin 
aika vaatii. 

Ehkä olisikin oikein kysyä, eikö 
suomalaisuus osaa uudistua siten kuin 
aika vaatii. Ainakin kolmeen asiaan 
voi Klubin historian valossa kiinnittää 
huomiota: 

1Kansakunta kukoistaa, jos sen 
yhteishenki ja yhteiset tavoitteet 
ovat koko kansan omaksumia. 
Vakuutusyhtiö Suomi ymmärsi 

maksaa sisällissodassa kaatuneista 
kuolinkorvauksia riippumatta siitä, 
kummalla puolella asianomaiset olivat 
taistelleet. 

2 Mikään kansakunta ei kykene 
kriisiaikoina selviytymään 
ilman vahvaa johtajuutta. Klu-
bin Sipilä-kabinetin seinällä 

olevan kuvat kansallisista suur-
miehistä muistuttavat tästä. 

3 Kansakunta ei menesty, ellei 
se tajua toimivansa geopoliit-
tisessa ympäristössä. ”Kan-
sain viimeisellä tuomiolla ei 

meiltä kysytä kuinka olemme hoita-
neet asiamme Kiinaan tai Turkkiin 
tai Unkariin nähden, tuskinpa edes 
lopulta, kuinka olemme hoitaneet 
ne Ranskaan tai Englantiin nähden, 
mutta varmaan meiltä tiedustellaan 
olemmeko pystyneet arvokkaasti ja 
harkitusti hoitamaan suhteitamme 
suureen itäiseen naapuriin Venäjään 
ja samoin Saksaan ja Skandinavian 
maihin, vai olemmeko ehkä turhalla 
hätäilemisellä tai turhalla liehakoimi-
sella tai osoittamalla turhaa arkuutta 
tahi pöyhkeyttä pilanneet asioitamme. 
Sillä naapurisuhteiden hoito on jokai-
selle maalle ainoa todellinen ulkopo-
liittinen tehtävä: se kysyy politiikan 

Tuhannen taalan kysymys 140-vuotiaalle Klubille:  
Miksei suomalaisuus uudistu oikein ja oikeaan aikaan

Mietteitä Suomalaisen Klubin  
upean historian ympäriltä

Klubin henkinen johtaja oli 
Yrjö Koskinen, aateloituna Yrjö 
Sakari Yrjö-Koskinen. Hän ei 
koskaan ollut mukana Klubin 
hallinnossa, mutta kylläkin kir-
joitti ensimmäisenä nimensä 
Helsingin Suomalaisen Klubin 
nimikirjaan. Hän oli suomalai-
suusliikkeen keskeisin hahmo.
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johtajilta suurta rehellisyyttä ja kauko-
näköisyyttä sekä kansalaisilta uskoa 
itseensä ja maahansa”, sanoi Antti 
Hackzell suursodan aattona vuonna 
1939 Klubilla.

❖

Suomalaisuusliike synnytti 1800-
luvun puolen välin paikkeilla ja jäl-
keen lukuisia yhteisöjä, joissa suo-
malaisuuden asiaa ajettiin. Klubin 
- klubien, myös muualle syntyi klubeja 
- edeltäjiä olivat mm. Lauantaiseura, 
Suomen Ystäväin liitto ja sen jälke-
läisinä Suomalaiset Seurat ympäri 
maata, Arkadia-yhdistys, Suomalaisen 
Kansakoulun ystävät.

Vaikka ajat eivät olleet hyvät, intoa 
riitti. Kaksi asiaa sumensi näköaloja. 
Puolan kapina v. 1863 lopetti Venä-
jällä suuret uudistukset. Suomessakin 
niiden ehto oli, että separatistisista 
ajatuksista luovuttiin. Toiseksi 1860-
luvun katovuodet olivat kovempi 
koettelemus maalle kuin 2000-luvun 
talouslamat. Kun niistä oli selvitty 
lähtivät kuitenkin asiat liikkeelle 
nopeasti, elinkeinovapautta laajen-
nettiin ja Suomi kiinnittyi maailman-
markkinoihin.

Välittömät syyt Helsingin Suoma-
laisen Klubin perustamiseen olivat 
arkisia. Suomalaisuuteen suuntau-
tuneet yhteisöt olivat osoittautuneet 
lyhytikäisiksi. Kaivattiin pysyvämpää 
keskustelufoorumia. Mutta sellaiselle 
pääkaupungin ravintolat eivät tarjon-
neet pysyviä ja rauhallisia tiloja. ”Jos 
oli mikä pienikin kokous hyvänsä 
pidettävä niin aina ilmestyi tuo ikävä 
kysymys, missä voidaan tulla häirit-
semättä kokoon”, todettiin. Kolman-
neksi Klubin perustamiseen vaikut-
tivat Antti Almbergin kokemukset 
Prahasta. Siellä klubit olivat tärkeä 
tekijä taistelussa suursaksalaista hege-
moniaa vastaan, oli Almberg kokenut.

Näiltä pohjilta tekivät maaliskuussa 

Antti Almberg

Taavi Hahl

Kaarlo Bergbom

1876 tohtori Kaarlo Bergbom sekä 
maisterit Antti Almberg (myöh. Jalava) 
ja Taavi Hahl anomuksen Luku- ja 
Konversatsioni-klubbin perustami-
seksi Helsinkiin. Senaatin vahvistus 
säännöille saatiin 25.4.1876. Tarkoi-
tuksena oli valmistaa Klubin jäsenille 
”tilaisuutta sivistävään lukemiseen ja 
seuralliseen kanssakäymiseen”.  

❖

Klubi-idean isä oli Antti Almberg. 
Maskun papin poika oli suomen kielen 
opettaja. Hänen mielestään kansalli-
sen kulttuurin vastustaja oli ruotsalai-
nen hegemonia, jota vastaan aseeksi 
oli teroitettava suomen kieltä.

Almberg oli opettanut suomea 
monissa kouluissa, toiminut senaatin 
suomen kielen kääntäjänä ja senaa-
tin kirjapainon - siis nykyisen Editan 
- ylijohtajana ja yliopistossa unkarin 
kielen lehtorina. Hän oli vuonna 1866 
Suomettaren seuraajaksi perustetun 
Uuden Suomettaren ensimmäinen 
päätoimittaja.  Muitakin harrastuk-
sia suomalaisuuden merkeissä riitti: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Muinaismuistoyhdistys, Eläinsuojelu-
yhdistys, Suomalaisen Kansakoulun 
ystävät, Suomen Matkailijayhdistys ja 
Helsingin Suomalainen Säästöpankki.

Klubin toinen perustajajäsen oli 
laulaja ja laulunopettaja Taavi Hahl. 
Hänen varsinainen elämäntyönsä oli 
laulukokoelma Koulujen koraalikirja, 
joka oli vuosikymmeniä koulujen 
laulutuntien perusteos. Klubin kuoron 
juuria voidaan hakea siitä. Kolman-
tena perustamissopimuksen allekir-
joitti Kaarlo Bergbom, joka tunnetaan 
uurastuksestaan suomalaisen teatterin 
hyväksi. Hänen kauttaan Suomalaisen 
Teatterin ja Kansallisteatterin juuret 
yhdistyvät Suomalaiseen Klubiin.

Näiden rinnalla Klubin henki-
nen johtaja oli Yrjö Koskinen, aate-
loituna Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen. 

”Naapurisuhteiden hoito kysyy poliittisilta johtajilta suurta rehellisyyttä ja  
kaukonäköisyyttä sekä kansalaisilta uskoa itseensä ja maahan.”

Hän ei koskaan ollut mukana Klubin 
hallinnossa, mutta kylläkin kirjoitti 
ensimmäisenä nimensä Helsingin 
Suomalaisen Klubin nimikirjaan. Hän 
oli suomalaisuusliikkeen keskeisin 
hahmo. Vaikka hän vastusti suomalai-
sen liikkeen organisoitumista puolu-
eeksi, hän oli poliittisenkin liikkeen 
ehdoton johtohahmo 1800-luvun 
jälkipuolen ajan. Hän oli Helsingin 
Yliopiston historian professori ja tunsi 
Eurooppaa hyvin omasta kokemuk-
sestaankin. Suomen kielen hän opis-
keli aikuisiällä. 

Turhan vaatimaton Yrjö Koskinen 
ei Helsinkiin tullessaan ollut. ”Olin 
Helsinkiin tullessani v. 1861 näh-
tävästi juuri se mies, jota tarvittiin. 
..Vanhat rehelliset, niin kuin Dagbla-
det heitä nimitti - Ahqvist, Polén ja 
Tikkanen - olivat hyviä miehiä hekin, 
mutta kaikkea valtiollista älyä vailla”, 
kirjoitti Yrjö Koskinen.

❖

Sopivan huoneiston löytäminen oli 
pitkään Suomalaisen Klubin keskei-
sin juttu, itse asiassa lähes 100 vuotta. 
Luku- ja konversatsioni-klubbi aloitti 
toimintansa Aleksanterinkatu 46:ssa 
heinäkuun alussa 1876. Sinne han-
kittiin Klubin varoin piano ja arkis-
tokaappi. Ne tuhoutuivat tulipalossa 
Kansallisteatterin varastossa. Klubin 
osoitteita oli 13 ennen kuin Klubi siir-
tyi v. 1922 osoitteeseen Yrjönkatu 13, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kirjapainon taloon. Sieltä Klubi siirtyi 
sitten vihdoinkin itse omistamaansa 
tilaan Kansakoulukujalle v. 1959.

Vuokratiloissakin Klubilla oli oma 
leimansa. Juhani Aho kirjoitti Savo-
lehteen kuvauksen Klubista aikana, 
jolloin se sijaitsi hotelli Kämpin 
talossa, siis vuonna 1887. Sisäänkäynti 
oli Kluuvikadun puolelta ahtaan sisä-
pihan kautta: 

”Oveen on kirjoitettu, että ainoas-

Hyvin tavallinen 
näkö on klubissa 
joku frakkiin ja 
valkoiseen huiviin 
puettu valtiopäivä-
mies. On ollut jotkut 
päivälliset, jotka 
joko on pitänyt sää-
dyille puhemies tai 
sääty puhemiehelle, 
maamarsalkka 
muitten säätyjen 
puhemiehille  ja 
varapuhemiehille 
tai muitten säätyjen 
puhemiehet maa-
marsalkalle. 

”

”

Klubi-idean isä oli  
Antti Almberg. Maskun  
papin poika oli suomen  

kielen opettaja.

Klubin toinen  
perustajajäsen oli laulaja  

ja laulunopettaja  
Taavi Hahl.

Kolmantena  
perustamissopimuksen  

allekirjoitti Kaarlo Bergbom, 
joka tunnetaan  

uurastuksestaan  
suomalaisen teatterin  

hyväksi.
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taan klubin jäsenillä on oikeus sitä 
avata ja jäseniksi pääsevät ainoastaan 
oikeauskoiset fennomaanit. Tulemme 
aamupäivällä klubiin. Huone, johon 
astumme, on pitkä, soikulainen ja 
hämärä. Se on kuin pilarikäytävä, sillä 
kattoa kannattaa kaksi pylväsriviä, 
jotka jakavat salin sisäiseen osaan ja 
ulko-osaan. Pitkin salin pituutta on 
pöytä, jonka yhdestä  päästä tuskin 
toista erottaa. Perempänä on toinen 
pöytä poikkipuolin ja ikkunain luona 
ynnä siellä täällä seinämillä on niitä 
myöskin. Oven suussa on korkea-
jalkainen ns. viinapöytä, jossa kävi-
jät iltaisin tyydyttävät ruumiilliset 
tarpeensa. Sitä voi sanoa, puhuakseni 
valtiopäiväkielellä, yhdeksi klubin 
ponneksi eli klämmiksi. Toinen ja 
paras ponsi on klubilla kuitenkin tuo 
parin sylen mittainen sanomalehti-
hylly. Iltasilla kenties useampi saapuu 
klubiin syödäkseen, mutta näin aamu-
päivällä käy jokainen tulija hetikohta 
sanomalehtihyllyn kimppuun. Kaikki 
oman maana lehdet ja useita ulko-
maalaisia on siellä saatavana...

Hyvin tavallinen näkö on klubissa 
joku frakkiin ja valkoiseen huiviin 
puettu valtiopäivämies. On ollut jot-
kut päivälliset, jotka joko on pitänyt 
säädyille puhemies tai sääty puhemie-
helle, maamarsalkka muitten säätyjen 
puhemiehille  ja varapuhemiehille tai 
muitten säätyjen puhemiehet maa-
marsalkalle. Ne ovat alkaneeet noin 
klo 4 ja päättyneet silloin kun muut 
alkavat syödä illallistaan. Ne ovat 
kestäneet niin kauan, että lopettaessa 
on tullut jo uusi nälkä. Sentähden 
näkeekin usein, että tulija hetikohta 
käypi viinapöydän kimppuun ja syö 
niinkuin olisi paastonnut 40 yötä ja 40 
päivää...

Loppuvaikutus, mikä jää kunakin 
iltana Suomalaisesta Klubista lähti-
essä, on se, että suomalainen puolue 
pääkaupungissakin on jo vahva ja 

”Klubi on suomenmielisten kokoontumispaikka ja toverillinen yhdysside.  
Poliittinen merkitys on ollut lähinnä henkilökohtaisten suhteiden ylläpitoa.”

Harrastusten lippu-
laiva on kuoro,  
syntyi Klubin 
125-vuotisjuhliin, 
kun rahat loppui-
vat. Kun pääjuh-
laan kaavailtiin 
ylioppilaskunnan 
laulajia, todettiin se 
liian kalliiksi.  
Siksi perustettiin 
oma kuoro, joka  
on konsertoinut 
Brysseliä myöten.

”

”

vankka puolue, joka vaatii itselleen 
tunnustusta ja kunnioitusta tai että se 
ainakin itse jo tuntee oman arvonsa.”

❖

Suomalaisen Klubin vuosikymmeninä 
tavat ja toiminnot ovat moneen ker-
taan muuttuneet. Kolme asiaa kuiten-
kin on aina tärkeätä. Ensinnä klubi-
laiset haluavat pysyä ajan hermolla. 
Ja keskustella siitä, mitä maailmalla 
tapahtuu. Kolmanneksi seurallinen 
yhdessäolo, ruoka ja juoma näyttele-
vät yhtä lailla osaa kuin Juhani Ahon 
vieraillessa Klubilla.

Ajan hermolla oleminen tarkoittaa 
tänä päivänä sitä, että halutaan tietää, 
mitä Euroopassa oikein tapahtuu. Niin 
se on ollut ennenkin. Edwin Linko-
mies kertoo kirjassaan Vaikea aika 
kuinka samana iltana jolloin Saksa 
hyökkäsi Puolaan vuonna 1939 istui 
joukko kokoomuksen kansanedus-
tajia Klubilla. Tapahtumien kulkua 
seurattiin radion välityksellä. Kun 
kävi selväksi, ettei sotaa voitu välttää 
”tajusimme kaikki, kuka selvemmin, 
kuka hämärämmin, että Euroopassa 
nyt puhkeava sota oli tuova mukanaan 
meidänkin maallemme aavistamat-
tomia kohtaloita. Eräänlainen hauta-
jaistunnelma vallitsi, vaikkei kukaan 
osannut yksityiskohtaisesti selittää, 
mitä pelkäsi tulevaisuuden usvasta 
ilmestyvän”, kirjoitti Linkomies.

Samoihin aikoihin Klubin jäsen, 
oikeistomies, ministeri A.S. Yrjö-
Koskinen, Suomen suurlähettiläs 
Moskovassa kirjoitti, että ”kansalli-
nen etumme vaatii meiltä rehellistä 
pyrkimystä hyvien suhteiden ylläpi-
tämiseen Neuvostoliittoon, koska se 
on meidän ainoa mahdollinen vihol-
lisemme. Suomen ja Neuvostoliiton 
poliittisissa suhteissa on käsittääkseni 
luottamusmomentilla aivan keskei-
nen merkitys, vielä suuremmassa 

❶

❹

❸

❷

❺ Arkadian teatterin (1) lämpiössä perustettiin 1862 Suo-
men Ystävien liitto, jonka monet jäsenet liittyivät seitsemän 
vuotta myöhemmin perustettavaan Helsingin Suomalaiseen 
Klubiin.
(2) Suomalaismielisten tapailivat mielellään Finn Spångilla, 
joka alkoi Etelä-Esplanadin ja Korkeavuorenkadun kulmas-
ta ja jatkui Fabianinkadulle. Siinä oli hyvä kävellä ja pohtia 
päivän politiikkaa ja suomenmielisiä kiinnostavia asioita.
(3) Myöhemmin Kleineh-hotelli oli suomenmielisten tunnettu 
kokoontumispaikka.

(4 ja 5) Kustannusosakeyhtiö Otava ja Kansallisteatteri 
edustavat tänään yrityksiä, joiden juuret ovat 1800- luvun 
lopun Suomalaisella Klubilla.
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Klubin jäsenmäärä on vuonna 2015 
3.100. Klubin tapahtumien lukumäärä 
oli samana vuonna 370. Siinä luvussa 
on erilaisia tapahtumia seniorijum-
pasta iltapäivien musiikkimatineoi-
hin, teemailloista ministerilounaisiin. 
Klubilla voi harrastaa mitä tahansa, 
sanotaan. Gastronomiasta sikarinpolt-
toon, moottoripyöristä valokuvauk-
seen. Perinteiset biljardi ja skruuvikin 
elävät uutta tulemistaan.  

Harrastusten lippulaiva on kuoro, 
joka syntyi Klubin 125-vuotisjuhliin, 
kun rahat loppuivat. Kun pääjuhlaan 
kaavailtiin ylioppilaskunnan laulajia, 
todettiin se liian kalliiksi. Siksi perus-
tettiin oma kuoro, joka on konsertoi-
nut Brysseliä myöten. Asiaohjelmis-
ton runko ovat klubi-iltojen esitel-
mien ohella kirjaillat sekä teemaillat 
ulkopolitiikasta oikeuspolitiikkaan 
ja lääketieteeseen. Jälkipelit käydään 
klubilehtien palstoilla.

Mutta pelkkää harrastamista ja 
sivistymistä Klubi ei ole. Klubin suuri 
sivistyshanke, jolla on suora yhteys 
Klubin perustamisen aatemaailmaan, 
on Suomalainen kirjoituskilpailu. 
Lukiolaisille tarkoitettu kirjoituskil-
pailu aloitettiin vuonna 2008. Se poh-
jautuu kunniapuheenjohtaja Mikko 
Pohtolan jälkisäädökseen. Kilpailu 
on järjestetty yhteistyössä opetushal-
lituksen, Äidinkielenopettajien liiton, 
Historian ja yhteiskuntaopettajien lii-
ton sekä Suomen Kuvalehden kanssa. 
Vuonna 2015 kilpailuun osallistui noin 
1.500 kirjoittajaa. Kilpailun suojelijana 
ovat toimineet eduskunnan puhe-
miehet. Tarkoitus on edistää hyvää 
suomen kielen käyttöä nuorten kes-
kuudessa. Siinä heijastuu Suomalaisen 
Klubin vahva usko suomalaisuuden 
voimaan ja mahdollisuuksiin. 

❖

Klubilla halutaan tänäänkin tietää, 
mitä maailmalla tapahtuu ja miten 
maa makaa. Klubilaiset haluavat myös 

määrässä kuin mitä hyvien suhteiden 
ylläpitämiseen muiden maiden kanssa 
yleensä vaaditaan”, sanoi suurlähet-
tiläs.

On siinä viisautta myös 
2000-luvulle.

❖

Totta kai Klubi on vuosien saatossa 
muuttunut. Nyt herrat vetäytyvät 
illallisen jälkeen alakerran sikarihuo-
neeseen. Jutut käsittelevät kuitenkin 
pitkälti tuttuja aihepiirejä. Vertailun 
Juhani Ahon aikaan voi antaa vaikka 
runoilija Heli Laaksonen, joka löi 
kaikki yleisöennätykset esiintyessään 
Klubilla talvella 2007. Hän oli kuin 
runonsa kehottaa: ”ol ilone, ol valone, 
ol pulune” Ovelta joutui kääntymään 
vielä useampi kiinnostunut kuin 
Mauno Koiviston tai Jari Tervon 
ennätysiltoina.

Kun tiedustelin talvella 2016 Heli 
Laaksosen vaikutelmiaan ja muistiku-
viaan Klubista, vastasi Heli lounaisella 
murteellaan, et tartte olla jämpti ku on 
Klubi asioist kyse: ”Sen verran muis-
tan, et klubitilas ol tummat hianot 
puuseinät ja pal ystävällisi miähi.”

Parempi sekin kuin vaikutelmat 
muutamaa vuotta aiemmin Porin Suo-
malaiselta Klubilta, jossa Heli oman 
kertomuksensa mukaan pisti paras-
taan, mutta juurevat satakuntalaiset 
istuivat ilmeenkään värähtämättä. 
Mutta kun masentunut runoilija tuli 
eteiseen, muuan herrasmies pelasti 
tilanteen: Kyl te olitte niin hauska, että 
meinasin oikein ruveta nauramaan, 
kuuluivat satakuntalaiset kiitokset.

❖

2000-luvun kehitys Helsingin Suoma-
laisella Klubilla on ollut hämmästyttä-
vää. Kun kaikki uuden vuosituhannen 
Klubin puheenjohtajat uskovat vah-
vasti suomalaisuuteen, on uskolle löy-
dettävissä perustelut Klubilta itseltään. 

Mutta pelkkää  
harrastamista ja  
sivistymistä Klubi 
ei ole. Klubin suuri 
sivistyshanke, jolla on 
suora yhteys  
Klubin perustamisen 
aatemaailmaan, on 
Suomalainen kirjoi-
tuskilpailu. Lukiolai-
sille tarkoitettu kirjoi-
tuskilpailu aloitettiin 
vuonna 2008.

”

”
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Suomalainen 
juuriltaan –
kansainvälinen 
osaamiseltaan

vaikuttaa siihen, miten asiat maassa 
menevät. Mutta puoluepoliittinen 
klubi ei silti halua olla. Tätä asiaa 
käsiteltiin perin pohjin vuonna 1927, 
kun Kokoomuksen Uudenmaan piiri-
toimikunta pyysi Klubia lähettämään 
edustajansa toimikuntaan, jossa val-
misteltiin eduskuntavaaleja. Keskus-
telun pohjalta johtokunta esitti jäse-
nistölle lausuman, jolla ratkaistiin 
Klubin ja politiikan suhde: ”Klubi ei 
ole vanhojen eikä uusien sääntöjensä 
aikana esiintynyt minkään valtiol-
lisen puolueen alaisena poliittisena 
järjestönä. Se on aina ollut suomen-
mielisten kokoontumispaikka ja 
toverillinen yhdysside, jonka poliit-
tinen merkitys on ollut ensi sijassa ja 
pääasiallisesti siinä, että se on ylläpi-
tänyt henkilökohtaisia suhteita ja sitä 
tietä vaikuttanut suomenmieliseen 
politiikkaan pääkaupungissa.”

Naivismia tai ei, Helsingin Suoma-
laisen Klubin kohdalla tämä ajattelu 
toimii.

Ehkä Suomalaisen Klubin toimin-
nallinen todellinen ydin heijastuu 
parhaiten Klubin ravintolan peruspe-
riaatteissa, jotka takaavat sen, miten 
viihdytään. Emäntä Miia Makkonen 
on painanut mieleensä edeltäjänsä 
Riitta Malmbergin ohjeet. Jäsenet 
ovat tyytyväisiä, kun 1) ruokaa on 
riittävästi, 2) juoma tulee pöytiin 
ripeästi ja 3) tarjoilijat muistavat aina 
hymyillä. 

Kirjoittajan päivitetty kirja  
”Pojat Suomalaisella Klubilla”  

ilmestyy 140-vuotisjuhlaan mennessä.  
Se on myös Helsingin Suomalaisen Klubin 

julkaisusarjan kirja n:ro 1.

Klubin ja politiikan suhde:  
”Klubi ei ole vanhojen eikä uusien 
sääntöjensä aikana esiintynyt  
minkään valtiollisen puolueen  
alaisena poliittisena järjestönä.
”

”
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Teksti: Janne Virkkunen
Kuva: Antti Virkkunen 

Elinkeinoministeri Olli Rehnin 
mukaan nyt täytyy tehdä kor-
jausliikkeitä, joilla saadaan Suo-
men talous ja työllisyys uudelleen 
kuntoon.
Klubilehti haastatteli ministeri 
Rehniä hänen virkahuoneessaan 
pääsiäisen jälkeen.

Palataan hetkeksi vajaan vuo-
den takaiseen aikaan. Huhti-
kuun eduskuntavaaleissa Juha 
Sipilän keskusta teki sen, mitä 

siltä odotettiin. Hän nosti keskustan 
suurimmaksi puolueeksi, mikä toi 
pääministerin salkun voittajalle. Timo 
Soini perussuomalaisineen nousi 
eduskunnan toiseksi suurimmaksi 
ryhmäksi, Alexander Stubbin kokoo-
mus jäi kolmanneksi ja Antti rinteen 
Sdp jäi nöyryyttävästi neljänneksi.

Sipilä valitsi porvarihallituksen 
ilman ruotsalaisia, vaikka hänen 
omassa puolueessaan oli myös puna-
mullan kannattajia. Tämän haastatte-
lun päähenkilölle Olli Rehnille oli alun 
perin ilmeisesti tarjolla ulkoministerin 
salkku, koska Soinin odotettiin valit-
sevan valtiovarainministerin tehtävän 
ja näin Stubbille olisi jäänyt elinkein-
oministeriö.

Toisin kävi, sillä Soini halusi ulko-
ministeriksi ”nauttimaan elämästä”. 
Valtiovarainministerin tehtävä ei 
hänelle oikein sopinut, koska ”silloin-
han minun olisi pitänyt esitellä kaikki 
ne esitykset, joilla olisi rikkonut vaali-
lupaukseni,” kuten hän sanoi yhteiselle 
tuttavallemme. 

Tämän jälkeen peli oli helppo. Stub-
bista tuli valtiovarainministeri ja Rehn 
päätyi elinkeinoministeriksi.

Klubilehti haastatteli Olli Rehniä 
pääsiäisen jälkeen tiistaina 29. maalis-
kuuta tämän virkahuoneessa siksi, että 
ministerilounas jäi taannoin muiden 
kiireiden jalkoihin. Aikaa oli vajaa 
tunti ja se vierähti nopeasti. Ministerin 
toisen kerroksen kulmahuone tärähte-
lee säännöllisesti, kun nelosen raitio-
vaunu kurvaa sen ohitse.

Rehn on hyvällä tuulella. Vajaan 
vuoden kestänyt ministerinpesti sopii 
hänelle. Rehnin rooli alkoi korostua, 
kun hallitus kompuroi taitamatto-
muuttaan kilpailukykysopimuksen 
kanssa ja politiikassa kokematon pää-
ministeri antoi tilaa Rehnille vetäyty-
mällä kuviosta taustalle.

Niinpä on luontevaa aloittaa talou-
desta. Miten Olli Rehn näkee Suomen 
tien  nykyvaikeuksiin? Rehn on polii-
tikko. Hän ei syyllistä edeltäjiään.

”Kyse on pitkälti siitä, että 
1990-luvulla kyettiin uudistumaan 
Esko Ahon ja Paavo Lipposen halli-
tusten aikana. Silloin tehtiin vaikeita, 
mutta tärkeitä päätöksiä julkisen talou-
den uudistamiseksi ja vakauttamiseksi. 
Ehkä Nokia antoi meille liian pitkän 
hyvänolon tunteen ja sen päälle tulivat 
liian kalliit tuloratkaisut, jotka tehtiin 
vuosien 2005-2010 välisenä aikana. 
Näiden seurauksena Suomesta tuli 
pysyvästi tai ainakin pitkäkestoisesti 
alijäämätalous, ei pelkästään julkisen 
talouden vaan myös kansantalouden 
osalta.”

”Nyt täytyy tehdä korjausliikkeitä, 
joilla saadaan Suomen talous ja työl-

lisyys uudelleen kuntoon. Tarvitaan 
kilpailukykysopimusta, maltillinen 
palkkaratkaisu ja paikallisen sopimi-
sen lisääminen henkilöstö huomioi-
malla, jotta luottamus työpaikoilla voi 
lisääntyä.”

Kilpailukykysopimusta Rehn pitää 
mainettaan parempana, vaikka sitä 
arvostellaan sekä oikealta että vasem-
malta. Viimeksi haastattelua seuran-
neena päivänä kokoomuksen oikean 
laidan kulkijat Juhana Vartiainen ja 
Elina Lepomäki haukkuivat sopimuk-
sen HS:ssa.

Sopimuksesta on saatava  
riittävän kattava
”Toisaalta kun kilpailukykysopi-
muksella tähdättiin viiden prosentin 
kustannuskilpailukyvyn parantu-
miseen, tällä sopimuksella päästään 
neljään prosenttiin. Nollakorotuksilla 
tuetaan osaltaan tätä ja kun päästään 
liittokohtaisiin, paremmin tuotta-
vuutta heijastaviin palkkaratkaisuihin 
ja viedään samalla eteenpäin paikal-
lista sopimista yrityksissä, lopputulos 
paranee.”

Rehn muistuttaa, että työmarkkina-
järjestöjen ekonomistit ovat yhdessä 
arvioineet, että sopimuksen vaikutus 
on 45 000 työpaikkaa. Valtiovarainmi-
nisteriön arvio on 35 000 työpaikkaa. 
Tarkkaanhan ei kukaan tiedä, koska 
kyse on ennusteesta, ministeri sanoo 
ja jatkaa, että sopimus pitää saada 
riittävän kattavaksi, jotta koko hanke 
saadaan satamaan kesäkuussa.

Rehn uskoo, että Suomen taloudella 
on mahdollisuus näillä eväillä tavoit-
taa Ruotsi jo vuoden 2017 kuluessa ja 

OLLI REHN  
– tulosovun arkkitehti

Eurooppalaisesta 
näkökulmasta ja  
Suomen kannalta  
ei voida hyväksyä 
rajojen siirtämistä 
asevoimin.”
”
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Saksakin on tavoitettavissa vuoden 
2020 kuluessa. Tämä johtuu siitä, että 
Ruotsin ja Saksan taloudet menevät 
sen verran hyvin, että on varaa mak-
saa korkeampia palkkoja.

Joulukuussa oltiin lähellä  
paikallisesta sopimisesta

Rehn kertoo tehneensä paljon töitä 
kilpailukykysopimuksen eteen. ”Aikaa 
ja energiaa on käytetty tämän pöydän 
ääressä ja istuttu yhdessä sisäministeri 
Petteri Orpon sekä työ- ja oikeus-
ministeri Jari Lindströmin  ja työ-
markkinaviisikon (Antti Palola, Sture 
Fjäder, Lauri Lyly, Jyri Häkämies ja 
Markku Jalonen) kanssa tuntikausia.”

”Marraskuussa aloitimme ja joulu-
kuussa olimme aika lähellä pitkälle 
menevää ja yksityiskohtaista yhteis-
ymmärrystä paikallisesta sopimisesta, 
mutta silloin Elinkeinoelämän kes-
kusliitto irtautui. Tammikuun alussa 
aloitimme uudestaan ja tehtiin pari 
kuukautta intensiivistä työtä.”

”Monet eivät halua kutsua tätä 
tulopoliittiseksi sopimukseksi. Kutsut-
takoon sitä keskitetyksi, sillä tarvi-
taan kuitenkin pyrkimystä laajem-
paan kokonaisuuteen samaan aikaan 
kun lisätään paikallista sopimista,” 
Rehn sanoo ja hymyilee muistaessaan 

ensimmäisen puheensa keskustan 
Savonlinnan kokouksessa 1984, jolloin 
hän puhui yritysrahastoista ja henki-
löstön aseman kehittämisestä. Muis-
tettakoon, että ensimmäisestä Liina-
maan sopimuksesta on vuonna 2017 
kulunut 50 vuotta.

Pakolaiskriisi on kaikista EU:n  
kriiseistä vakavin
Olli Rehnillä on pitkä kokemus Euroo-
pan unionista Euroopan parlamentin 
jäsenenä, Erkki Liikasen kabinetti-
päällikkönä ja kahden kauden verran 
komission jäsenenä. Maahanmuuton 
aiheuttama kansainvaellus haastaa 
unionin joka sektorilla. Mikä on unio-
nin ratkaisu tilanteeseen?

”Euroopan unioni on ylikuormitettu 
useilla kriiseillä, joista pakolaiskriisi 
on kaikkein vakavin. Siihen ei ole 
helppoa lääkettä, kuten on nähty. Tar-
vitaan sekä eurooppalaisia ratkaisuja 
että jäsenvaltioissa kykyä integroida 
ja kotouttaa turvapaikan saajia. olen 
aika läheltä seurannut tätä presidentin 
johtamassa ulko- ja turvallisuuspoliit-
tisessa ministerivaliokunnassa sekä 
maahanmuuttoa käsittelevässä minis-
teriryhmässä, jota ministeri Orpo 
vetää. Lähtökohtana pitää olla kieli 
haltuun ja työn syrjään kiinni.”

Kestääkö Schengenin sopimus 
tämän?

”Se ei automaattisesti kestä. Siksi 
tarvitaan näitä eurooppalaisia rat-
kaisuja. Turkki-sopimus oli valtava 
vääntö, mutta se oli myös askel siihen 
suuntaan, että Schengenin sopimus 
kestää. Sinänsä Schengenin sopimus 
sallii tiettyjä rajatarkastuksia tietyn 
ajanjakson. Siihenkin sisältyy jousta-
vuutta, joka sallii sen säilymisen. Nyt 
ollaan sillä reitillä, että ratkotaan näitä 
ongelmia, mutta kyllä pitää vielä kiviä 
kääntää, jotta tilanne saadaan lopulli-
sesti hallintaan.”

Sananvapauden ja kansanvallan 
takatalvi Unkarissa ja Turkissa
Mediassa on kannettu huolta euroop-
palaisen sananvapauden tilasta. 
Millaisin ajatuksin seuraat kehitystä 
Unkarissa, Puolassa ja ehkä Turkissa-
kin?

”Surullisin mieli. Näissä maissa on 
selvästi otettu takapakkia. Koemme 
sananvapauden takatalvea. Vähän laa-
jemminkin on kansanvaltaisten peri-
aatteiden takatalvi ainakin Unkarissa 
ja Turkissa. Mitä EU voi siinä tehdä, on 
rajallista, mutta EU on esittänyt perus-
teltua kritiikkiä.”

Rehn myös huomauttaa, että digita-

Olli Rehnillä on takanaan kaksi kautta  
EU:n komission jäsenenä  
ja nyt on menossa ensimmäinen  
vuosi ministerinä.

ONNITTELUT 140-VUOTIAALLE 
SUOMALAISELLE KLUBILLE

Tutustu Boschin yleisäänentoisto-, kameravalvonta- ja äänievakuointi- 
ratkaisuihin

www.boschsecurity.fi www.boschsecuritysystems.com

tenkin paljon epävakautta aiheuttavia 
elementtejä”.

Venäjän-politiikassa Suomi seuraa 
unionin politiikkaa pakotteissa, 
mutta hoitaa omia kahdenvälisiä 
suhteitaan samalla. Rehn on tiukka: 
EU ei voi hyväksyä rajojen siirtä-
mistä asevoimin, mistä Krimillä oli 
kysymys. 

Mitä Rehn sanoo Väyrysen  
kansalaispuolueesta
Ja lopuksi. Mitä mieltä pitkäaikainen 
keskustavaikuttaja on puolueensa 
kunniapuheenjohtajan Paavo Väyry-
sen uudesta kansalaispuolueesta?

Rehn vakavoituu ja miettii ja vastaa 
sitten: ”Se on enemmän henkilökoh-
tainen kuin poliittinen tragedia ja 
se on surullista. Paavo Väyrynen on 
tehnyt pitkän päivätyön keskustalai-
sessa kansanliikkeessä. Hänelle on 
annettu monia kunniatehtäviä, joihin 
luen monet presidenttiehdokkuudet. 
Silti hän ei kyennyt noudattamaan 
puolueen yhteisiä päätöksiä, vaan on 
perustanut tämän kansalaispuolueen.”

lisaation tuoma mediamyllerrys laven-
taa kirjoa, mutta toisaalta se kaventaa 
laatulehdistön elintilaa ja ”siitä on 
syytä olla huolissaan”. Oikeusvaltio 
tarvitsee analyyttistä laatulehdistöä, 
hän jatkaa.

Siirrytään Euroopasta Natoon? 
Mikä on Olli Rehnin näkemys soti-
laallisesta liittoutumisesta?

”Se on sama kuin Juha Sipilän 
hallituksen hallitusohjelma, jota olin 
kirjoittamassa. Lähden siitä, että 
Suomi on sotilasliittoihin kuuluma-
ton maa, joka ennen kaikkea itse 
huolehtii omasta kansallisesta puo-
lustuksestaan ja tekee sen harjoittaen 
yhteistyötä pohjoismaiden ja Naton 
ja Nato-maiden kanssa. Kaikkein 
olennaisinta on ulko- ja turvalli-
suuspolitiikan kokonaisuudessa pitää 
hyvät naapurisuhteet ja sitä myös 
presidentti Sauli Niinistön Mosko-
van-vierailu (jolla Rehn oli mukana) 
osaltaan edisti.”

Suomi hoitaa kahdenvälisiä 
suhteita Venäjän kanssa
Rehnin mukaan on hyvä pitää myös 
liittoutumisen mahdollisuus ole-
massa, ”mutta meillä ei ole tässä ja 
nyt tarvetta tuoda uusia elementtejä 
Itämeren alueelle, jossa on jo muu-

”Elämme  
sananvapauden ja 
kansanvaltaisten

periaatteiden  
takatalvea ainakin

Unkarissa ja  
Turkissa.”

”
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tähänastisesta toiminnas-
taan ja menestyksestään sekä 
kannustuksen ja taloudellisen 
tuen tuleviin kansainvälisiin 
mittelöihin, Mäkelä sanoo.

Ruoka yhdistää ihmisiä 
myös siitä puhuttaessa

Presidentti Martti Ahti-
saari toimii maajoukkueen 
suojelijana. Hän kannusti 
suojattejaan sanomalla suo-
jelijan tehtävän olevan kovin 
mieluisa ja jäävänsä innolla 
seuraamaan, miten joukkue 
pärjää. 

Hänen mukaansa ruoka-
kulttuuri on osa kansallista 
identiteettiä. Ruuasta keskus-
tellaan usein matkoilla.

– Olemme hyvin ylpeitä 

kansallisherkuistamme, 
kuten olemme ylpeitä Suo-
men puhtaasta luonnosta 
tai jääkiekkomaajoukkuees-
tamme.

– Kansainvälinen yhteis-
ymmärrys kasvaa vuoro-

vaikutuksen lisääntyessä 
ja ruoka yhdistää ihmisiä 
paitsi sitä syödessä myös siitä 
puhuttaessa, presidentti Ahti-
saari sanoo. 

Tunnustus jaettiin  
kolmannen kerran

Suomalainen Ruokakult-
tuurirahaston tunnustuspal-
kinto jaettiin tänä vuonna 
kolmannen kerran. Ensim-
mäisen tunnuspalkinnon sai 
kotitalousopettajan Maija 
Tanttu ja viime vuonna pal-
kittiin Rudolf Steiner -koulun 
kokki ja koululainen. 

Helsingin Suomalaisen 
Klubin säätiö perusti Suoma-
lainen Ruokakulttuurirahas-
ton vuonna 2012 Ari Lar-

nemaan aloitteen pohjalta. 
Rahaston peruspääoman 
lahjoitti edesmennyt Klubin 
jäsen, tunnettu gastronomi, 
pääkonsuli Heikki Tavela.

Rahasto toimii Helsingin 
Suomalaisen klubin säätiön 
yhteydessä ja sen tarkoituk-
sena on tukea suomalaista 
ruokakulttuuria jakamalla 
tunnustuksia henkilöille, 
tahoille ja hankkeille, jotka 
sitä edistävät.

TIMO MARTIKAINEN
KUVAT: ANTTI VIRKKUNEN

Kokkimaajoukkue palkittiin edistämään ruokakulttuuria

Suomalainen Klubin sää-
tiö palkitsi Suomen kok-
kimaajoukkueen tämän 
vuoden ruokakulttuurin  
tunnustuspalkinnolla. 

Säätiön ruokakulttuu-
rirahaston tunnustus 
jaettiin nyt kolman-
nen kerran.  Palkin-

non suuruus on 10 000 euroa 
ja kokkimaajoukkue käyttää 
sen valmistautumiseen ja kil-
pailemiseen kokkien omissa 
olympialaisissa lokakuussa 
Saksan Erfurtissa. Maa-
joukkueen tavoite on voittaa 
kulinaariolympialaiset. MM-

Johanna Mäkelä, presidentti Martti Ahtisaari ja Nils-Gustav Höglund 
ovat yhtä mieltä, että kokkimaajoukkue edistää toiminnallaan suo-
malaista ruokakulttuuria ja sillä luodaan suomalaiselle gastronomi-
alle maailmanlaajuista uskottavuutta.

Tapio Laine (yllä ja vas.) Teemu Haimakainen, Niall Larjola, Mikko 
Pakola ja Janne Partanen pääsivät vastaanottamaan Suomen Kokki-
maajoukkueen palkintoa Suomalaisella Klubilla.

Maija Tanttu sai tunnustuksen 
ensimmäisenä, Ari Larnemaa oli 
mukana perustamassa Ruoka-
kulttuurirahastoa.

kisoissa kaksi vuotta sitten 
Suomi sai kolmannen sijan 
Hot Kitchen -sarjassa.

Palkinnon luovutti ruo-
kakulttuurin professori 
Johanna Mäkelä. Hänen 
mukaansa kokit edustavat 
Suomea ja suomalaista ruo-
kakulttuuria.

– Maajoukkue on yhteisö, 
jossa nuoret kokit oppivat 
yhteistyötä ja tiimityösken-
telyä kokeneempien ammat-
tilaisten tuella. Omalla työl-
lään kokkimaajoukkue on 
tärkeä Suomi-kuvan luoja.

– Suomen kokkimaajouk-
kue ansaitsee tunnustuksen 
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PIANISTI Veikko 
Hakkarainen ja basisti 
Jorma Katrama soit-
tivat lähes täydelle 
salille jazzhelmiä 
Euroopasta.

Kuulijat saivat naut-
tia musiikin lisäksi 
Hakkaraisen sivis-
tävistä tietopaloista 
musiikin maailmasta.

Ensimmäisenä 
kuultiin Georges Bize-
tin Habanera, joka 
teki Carmen ooppe-
rasta niin suositun. 
Jazziin Habaneran 
liitti saksofonisti 
Charlie Parker laina-
tessaan teemaa yhteen 
sooloonsa.

Bramsia, Bachia ja 
Sibeliusta Matineassa
KLUBIN taiteilijajäsenet Seppo Kima-
nen, sello, ja Marko Hilpo, piano, esit-
tivät täydelle salille Johannes Brahmsia 
Johann Sebastian Bachia Robert Schu-
mannin sovituksena sellolle ja pianolle. 
Viulutaiteilija Yoshiko Arai soitti matine-
assa Marko Hilpon kanssa kolme Jean 
Sibeliuksen kappaletta.

Yhteislauluilta  
KUORON johtaja Henrik Lamberg 
johdattelee Klubin kuoron lauluilla illan 
yhteislauluteemoihin helmikuun puoli-
välissä. Toinen oikealta on kuoron uusi 
puheenjohtaja Heikki Tapionlinna.

Klassikkojazz lumosi 
klubilaiset

Veikko Hakkarainen (vas.) ja Jorma 
Katrama.

KLUBIVELI Matti Koskimaa on sota-
historioitsija ja yleisesikuntaeversti, 
joka on julkaissut useita varsinkin 
jatkosotaamme liittyviä teoksia. Hän 
on koonnut ja tiivistänyt yli kahden 
vuosikymmenen työnsä tulokset toissa 
vuonna ilmestyneeseen teokseensa 
Suomen kohtalon ratkaisut. Teos kattaa 
Suomen ulko- ja sotapoliittiset ratkaisut 
Versailles’n ja Tarton rauhasta jatko-
sotamme aina Pariisin rauhaan vuonna 
1947. Painopiste on  talvisodan ja jatko-
sodan torjuntataisteluissa. Kirja sisältää 
tiedot  tärkeimmistä  ulko- ja sotilaspo-
liittisista  päätöksistä  sekä keskeisistä  
sotilaallisista strategioista,  operaatioista 
ja taisteluista.

Teoksessa on selkeä näkemys tapah-
tumista, se on helppolukuinen ja siinä 
on poikkeuksellisen korkeatasoinen 
karttakuvitus.

Meille veteraanilukijoille ja myös 
meitä nuoremmille avautuu näköala 
ja kokonaiskuva toisen maailmanso-
dan tapahtumiin ja niiden vaikutuksiin 
oman maamme ratkaisuihin ja kohta-
loihin. Klubimme juhlavuosi on oiva 
ajankohta hallussamme olevien tietojen 
tarkentamiseen ja täydentämiseen.

Matti Koskimaa, Suomen kansan koh-
talon ratkaisut. Talvisota ja jatkosota. 
533s.,  yli 100 karttapiirrosta, valokuvia, 
veteraanien haastatteluja

 ANTTI HENTTONEN

Suomen kohtalon  
ratkaisut -kirja ker-
too tärkeät sota-ajan 
tapahtumat

Matti Koskimaa on tiivistänyt yli kahden 
vuosikymmenen työnsä tulokset yksiin 
kansiin.

Suomi toimii sähköllä. Fingrid vastaa Suomen kantaverkosta, johon kuuluu noin 14 200 kilometrin pituudelta  

400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja sekä yli sata sähköasemaa.

Huolehdimme siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä myös tulevaisuudessa. Tehtävänämme on siirtää  

toimintavarmasti sähköä, edistää sähkömarkkinoiden toimivuutta ja huolehtia voimajärjestelmän kehittämisestä. 

 

www.fingrid.fi

Fingrid välittää. Varmasti.

Onnittelemme
140-vuotiasta
Suomalaista
Klubia.
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Eurajoen uuden kirjaston eteen nousi 
klubiveli Lasse Kempaksen 4,5 m kor-
kea, teräsveistos nimeltään Kasvu. 

KOLMEKYMMENTÄ klubilaista ja avecia pääsi 8.3 tutus-
tumaan Kansallisteatterin upeaan kuvataiteeseen. Oppaa-
namme toimi FM, MuM Katriina Pyrrö, jonka huikeat 
tarinat tempaisivat kuulijat viime vuosisadan alun teatte-
rimaailmaan. Tuntuu kuin sadan vuoden takainen lumous 
edelleen leijuisi teatterin käytävillä ja portaissa, joissa vie-
läkin yömyöhällä saattaa nähdä Ida Aalbergin etsiskelevän 
roolivihkoaan.

Teatteriin tulija kohtaa sisääntuloaulassa Juho Rissasen 
valtavan Ritvalan Helkajuhlat –freskon, jonka maalaa-
misessa ovat avustaneet mm. Bruno Tuukkanen ja Rudolf 
Koivu. Muita suurimuotoisia teoksia ovat suuren näyttämön 
katon Thalian Peili (Yrjö Ollila) sekä lämpiöiden lasimaala-
ukset (Eliel Saarinen).

Ehkä mielenkiintoisinta Kansallisteatterin kuvataiteessa 
ovat kuitenkin lukuisat aikansa huippumaalareiden teke-
mät koskettavat muotokuvat, esimerkiksi Albert Edelfel-
tin muotokuva Ida Aalbergista vuodelta 1902 ja Georg 
Engeströmin vuonna 1991 maalaama kuva pääjohtaja Kai 
Savolasta.

ANTTI VIRKKUNEN

Klubilaisia Kansallisteatterin  
kuvataiteeseen tutustumassa

Georg Engeströ-
min maalaama 
muotokuva pää-
johtaja Kai Savo-
lasta vuodelta 
1991.

Klubilaiset Kansallisteatterin suurella näyttämöllä. Keskellä lois-
tava oppaamme FM, MuM Katriina Pyrrö.

Klubilla tapahtuu

SVINHUFVUD – Suomen itsenäi-
syyden tekijät ja vaiheet -sivuston 
aineistoa laajennetaan merkittävästi 
Klubin 140-vuotisjuhlan kunniaksi. 
Uudet asiat keskittyvät itsenäisyys-
senaattoreihin, suomalaisuuteen ja 
kansakunnan rakentamiseen.

Merkittävä osa www.itsenäi-
syys100 -sivustolle uudesta aineis-
tosta kertoo Klubin ja sen jäsenten 
roolista Suomen itsenäistymisvai-
heissa. 

P. E. Svinhufvudin johtaman itse-
näisyyssenaatin jäsenistä seitsemän 
oli Klubin jäseniä jossakin elämänsä 
vaiheessa. 

Itsenäistymisen taustaa luotaavat 
artikkelit suomalaisuusliikkeestä ja 
suomalaisista kansanliikkeistä, jotka 
pyrkivät vahvistamaan erityisesti 
suomenkielisen väestönosan asemaa 
kaikilla yhteiskuntaelämän alueilla. 
Eri puolilla maata toimineet suo-
malaiset klubit loivat ja vahvistivat 
verkostoja. 

Viipurin linna ja torni olivat 
itsenäisyyden tunnuskuvia
Paikkakunta-artikkelien sarja täyden-
tyy Viipuria käsittelevällä tekstillä. 
Suomen yhteyteen 1812 palautuneesta 
Viipurin läänistä tuli venäläistämis-
vuosina vertauskuvallisesti kansa-
kunnan etuvartio. Sama symbolinen 
merkitys säilyi Suomen itsenäistyttyä. 
Viipurin linna ja sen tornissa liehuva 
siniristilippu oli yksi itsenäisyyden 
vahvimmista tunnuskuvista.

Viipurin lääni oli Suomen itsenäis-
tyessä maan väkirikkain lääni, jossa 

asui lähes viidesosa suomalaisista. 
Itsenäistymisvaiheissa Viipurin mer-
kitys korostui Pietarin läheisyyden 
vuoksi. Suomesta Viipurin kautta 
Venäjälle johtava rautatieyhteys oli 
kapinan alettua yksi Kansanvaltuus-
kunnan elinhermoista. 

Lehtikatsaukset kertovat  
vanhoista tapahtumista
Helsinki-osuus täydentyy Helsingin 
väestön alueellista ja ammatillista 
jakautumista 1917–1918 käsittele-
vällä aineistolla. Sivustolla julkais-
taan huhtikuussa myös suomalaista 
arkea 1920–1930-luvuilla käsittelevä 
artikkeli.

Sadan vuoden takaisia tapahtumia 
seurataan kuukausittaisessa lehti-
katsauksessa Uuden Suomettaren 
ja Työmiehen kirjoitusten kautta. 
Uusi Suometar kertoi muun muassa 
Helsingin Suomalaisen Seuran10-
vuotisjuhlasta ja julkaisi muistelmia 
suomenkielisen ylioppilaslaulun 
alkutaipaleelta 1870-luvulla.

Suomalaisen Klubin perustajiin 
kuulunut Taavi Hahl johti myös 1876 
järjestäytynyttä Suomalaisen Nuijan 
laulukuntaa. Ville Vallgren purki 
sydäntään suomalaisten kuvanveis-
täjien arvostuksen puutteesta.

Sivuston sisällöstä vastaa profes-
sori Martti Häikiö yhdessä tohtori 
Jouko Kokkosen kanssa. Tekninen 
toteutus on Edita Publishing Oy:n.

MARTTI HÄIKIÖ

Itsenäisyyssivusto
laajenee merkittävästi

KLUBIVELI Lasse Kempaksen 
suunnittelema veistos on paljastettu 
Eurajoen uuden kirjaston edessä.

Kasvu-niminen veistos on neljä ja 
puoli metriä korkea ja se on valmis-
tettu haponkestävästä teräksestä.

Kasvu- veistoksessa on nähtä-
vissä maasta nouseva kasvin itu tai 
oras, jonka avautuvien verholehtien 
keskeltä nousee piikkinä uusi kasvu 
ja elämä. Se seisoo mustasta granii-
tista valmistetulla jalustalla, jossa on 
kaksi vesiallasta. Ylemmästä valuu 
vesi kuin Eurajoen kosken kautta 
suvantoon kylän keskellä.

Teoksen on tilannut Eurajoen 
kunta ja Yrittäjät. Eurajoen Yrittäjät 
maksoivat veistoksen, kunta puoles-
taan hoiti jalustan vesialtaineen ja 
kunnallistekniikan.

Kasvu-veistos  
kohoaa 4,5 metrin 
korkeuteen
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ÄLYKÄSTÄ TALOTEKNIIKKAA: 
UUDIS- JA KORJAUSHANKKEET 
SEKÄ HUOLTO- JA YLLÄPITO- 
PALVELUT.

WWW.ARE.FI
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MUSIIKKIKULTTUURIN ”maailman 
matkaaja,” Eri Klasin jäähyväis- ja 
muistotilaisuus pidettiin Tallinnassa 
maaliskuun toinen päivä. Kukkalait-
teiden tuojien ja suruun osaa ottavien 
jono liikkui katkeamattomana kaksi ja 
puoli tuntia.

Gustav Ernesaksin johdolla opis-
kellut Eri kiinnitettiin jo 25-vuotiaana 
Tallinnan Estonia-teatteriin kapelli-
mestariksi, joka ehti vierailla orkes-
teri- ja oopperakapellimestarina yli 40 
maassa, myös Suomessa. 

Eri Klas kutsuttiin Klubin ulkojäse-
neksi 1999. Hän vieraili klubilla kerto-
massa kapellimestarin työstä. Varmaan 
monet klubilaiset muistavat hänen 
hymyilevän, iloisen ja innostavan per-
soonallisuutensa.

Vein omaisille suruvalittelumme 
ja klubimme johdon allekirjoittaman 
suruadressin.

Klubiveli Pellervo Erkkilä toi purjeh-
dusystävälleen pursiseuransa kukka-
tervehdyksen. Osoitimme näin kunni-
oitusta klubiveljellemme.

HENRIK LAMBERG

Klubiveli Eri Klas  
       on poissa 

Klubilla tapahtuu

www.wihuri.fi

Wihuri onnittelee  

140-vuotiasta  

Helsingin  

Suomalaista Klubia.

Herrasmiesten vaateliike Fere 
onnittelee 140-vuotiasta

Helsingin Suomalaista Klubia!

w

VAIHTAMALLA 
PARANEE?

Entä jos

Kolme hyvää syytä tulla Säästöpankin asiakkaaksi:

Tutkitusti tyytyväiset asiakkaat.

Yksilöllisempää palvelua ja huolenpitoa.

Asiointi on helppoa oman yhteyshenkilön kanssa.

Voit olla Säästöpankin asiakas jo tänään! 
Varaa aika ja me teemme vaihdon kanssasi vaivattomasti.

säästöpankki.fi /nooa/ajanvaraus

1.

2.

3.

NOOA SÄÄSTÖPANKKI / EROTTAJA / ITÄKESKUS / SELLO / TAPIOLA / MYYRMÄKI / TIKKURILA / KERAVA / JÄRVENPÄÄ /
ALEKSIN SIJOITUSYKSIKKÖ / 010 436 6410* / SÄÄSTÖPANKKI.FI/NOOA /  FACEBOOK.COM/NOOASAASTOPANKKI  @NOOASP

*Kotimaan kiinteän verkon liittymästä soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min ja kotimaan matkapuhelimesta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.
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Helsingin Suomalainen Klubi piti 
maaliskuun puolivälissä kevätko-
kouksen, jossa oli 82 osallistujaa. 
Klubi vahvisti hyvän taloudelli-
sen tuloksen, uusi sääntöjään ja 
palkitsi jäseniään.

Puheenjohtaja Matti Vilja-
nen valoi uskoa avatessaan 
juhlavuoden kevätkokouk-
sen sanomalla, että olemme 

yhdessä enemmän ja sovussa 
elämme paremmin. 

– Tarvitsemme yhteistä tahtoa, sitä 
ei ole koskaan liikaa.

Hän mainitsi 140-juhlavuoden 
monista tapahtumista Olli Alhon 
kirjan 100 tapahtumaa Klubilla, 
joka tulee aivan uudella tavalla 
kertomaan klubimme toiminnasta. 
Samoin Suomalainen kirjoituskil-
pailu on hänen mukaansa ottanut 
hienosti paikkansa Klubin toimin-
nassa. 

– 1 600 koululaisen osallistumi-
nen valtakunnalliseen kilpailuun 
on hieno saavutus.  Suomen kielen 
vaaliminen on Klubille tärkeä asia, ja 
Suomalainen kirjoituskilpailu ja sen 
hankkima suosio on hyvin tämän 
osoittanut, Viljanen sanoi.

Hänen mukaansa jäsenkyselyn 
saama suuri suosio on ison kiitoksen 
paikka jäsenille. – Hienoa, että yli 
1 000 jäsentä antoi palautetta Klubin 
toiminnasta.

Klubilla oli  
hyvä vuosi
Klubi hyväksyi toimintakertomuk-
sen ja vahvisti tilinpäätöksen. Talo-
ustoimikunnan puheenjohtaja Jarmo 
Pekkala esitteli hänen mukaansa 
hyvän tilinpäätöksen. Jäsentoimin-
nan tuotot olivat 2015 644 000 € ja 
kulut puolestaan 516 900 €, joten 
jäsentoiminta tuotti 126 800 euron 
tuoton.

Yhteiskunnallisen toiminnan 

tuotot olivat 88 100 € ja kulut 97 000 
€. Yhteiskunnallinen toiminta tuotti 
9 000 euron vajeen. 

Viime vuoden suurin tulolähde oli 
edellisten vuosien tapaan sijoitustoi-
minta. Ravintolavuokrasta, kiinteis-
tön vuokratuotoista ja pienemmistä 
eristä kertyi yhteensä 805 000 €. 
Kuluista yli puolet 599 000 € oli 
hoito- ja pääomavastikkeita. Sijoi-
tustoiminnan kokonaiskulut olivat 
732 000 €, jolloin sijoitustoiminta 
tuotti yhteensä 73 100 € ja Klubin 
eri toimintojen ylijäämä yhteensä oli 
190 990.  

Klubi palkitsi  
ansiokkaita jäseniä
Kevätkokous palkitsi kaikkiaan 
20 Klubin ansiokkaasti toiminutta 
jäsentään.

Vuoden 2016 klubiteolla palkittiin 
Aarno Cronvall.

Kevätkokous kutsui kunniajäse-
niksi Olli Alhon, Erkki Anttilan, 
Elias Iirolan ja Henrik Lambergin.

Kultainen ansiomerkki myönnet-
tiin seuraaville henkilöille: Antti 
Virkkunen, Kari Storckovius, 
Jukka Andersson, Kari Bergholm, 
Simo Rajakallio, Pentti Toivola, 
Yrjö Wegelius, Pekka Hapuoja, 
Janne Nevalainen, Lauri Sorainen, 
Antero Hakapää, Erkki Kupari, 
Vesa Lehtisalo. 

Klubi nimitti pitkään aikaan 
uuden tiedemiesjäsenen. Hän on 
Professori Juhani Juntunen. Taiteili-
jajäseneksi kutsuttiin Seppo Kima-
nen ja Marko Hilpo.

TEKSTI: TIMO MARTIKAINEN

KUVAT: ANTTI VIRKKUNEN

Klubilla vahva talous

Puheenjohtaja Matti Viljanen selostaa kokoukselle toimintakertomusta. Sihteeri Inkeri 
Lohivesi ja kokouksen puheenjohtaja Martti Enäjärvi varmistavat.

Jouko Liusvaara, Aarno Cronvall, Jarmo Pekkala ja Jussi Papinniemi seuraavat kokouksen 
kulkua.

Klubilehti lainaa kaikkien pal-
kittujen yhteisenä kiitospu-

heenvuorona lainauksen Olli Alhon 
kevätkokouksessa lukemasta ensim-
mäisen puheenjohtaja Antti Ala-
van puheenvuorosta, joka pidettiin 
18.9.1876 klubbin kokouksessa:

”Millaiseksi tämä vaikutus (Klubi) 
on muodostuva, on tietysti vasta 

tulevaisuus osoittava. Mutta jos 
klubbi yleensä tahtoo jotain aikaan 
saada eikä vaan nimeksi olemassa 
olla, on siihen ensimmäinen ehto 
se, että sillä on tarpeellista elinvoi-
maa, että sen jäsenillä on tarpeeksi 
intoa ja harrastusta klubbin voimassa 
pitämiseen sekä niihin asioihin, 
joita se ottaa perille ajaaksensa. Jos 

tämä ehto siltä puuttuu, on se jo ensi 
alusta kuolleena syntynyt sikiö, eikä, 
niin kuin sen pitäisi, se Ilmarinen, 
joka syntyi

 vaskinen vasara käessä
 Pihet pikkuiset piossa”,

jolla hän sitten takoi kuuluisan, kan-
sallensa onnea ja rikkautta tuottavan 
Sammon.

Matti Viljanen toivottaa tervetulleeksi 
uuden tiedemiesjäsenen, professori 
Juhani Juntusen.

Vuoden 2016 klubiteolla palkittiin Aarno 
Cronvall.

Klubin uudet kunniajäsenet  Henrik Lamberg, Elias Iirola, Olli Alho ja Erkki  Anttila, kunia-
puheenjohtajan suojeluksessa.

Kultaisia ansiomitaleja olivat vastaan ottamassa vasemmalta: Pekka Hapuoja, Pentti Toi-
vola, Kari Bergholm, Jaakko Savisaari, Kari Storckovius, Antero Hakapää, Antti Virkkunen, 
Vesa Lehtisalo ja Simo Rajakallio.

Klubilla tapahtuu Olli Alho kiitti 1. puheenjohtaja Antti Alavan sanoin
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Teksti: Timo Martikainen
Graafit: Taloustutkimus Oy 

Helsingin Suomalainen Klubi 
selvitti jäsentensä tyytyväisyyttä 
klubin toimintaan ja ravintolapal-
veluihin viime vuoden joulukuussa 
suoritetulla kyselyllä. 

Tulokset tuottivat selkeitä kehi-
tystarpeita. – Juuri kehittä-
miskohteita kyselyllä haluttiin 
löytää, puheenjohtaja Matti 

Viljanen kommentoi.
Kyselyn päätavoitteet oli selvit-

tää jäsenten tyytyväisyys klubiin ja 
saada toiminnan kehittämiskohteita. 
Klubin jäsenkyselyn sekä netissä että 
kirjelomakkeilla toteutti Taloustutki-
mus Oy. 

Jäsenkysely onnistui hyvin. Kol-
mannes klubilaisista, yli 1 000 klubi-
veljeä, yli 1 000 henkeä vastasi kyse-
lyyn Suuren suosion vuoksi vastauksia 
on luettu tarkasti ja johtokunta on 
keskustellut niistä vilkkaasti ja tehnyt 
jo osin päätöksiä toiminnan kehittä-
miskohteista.

Puheenjohtaja Matti Viljanen selvitti 
jäsenkyselyn tuloksia kevätkokouksen 
jälkeen pidetyssä tilaisuudessa. 

– Olen todella tyytyväinen kyse-
lyn vastausprosentista. Kolmannes 
jäsenistöstä on erittäin hyvä osanot-
tajamäärä, jonka perusteella on hyvä 
mennä eteenpäin. Nyt on päättäjien 

aika pohtia kehityskohteita. Miten 
niissä esiintyviä asioita parannetaan ja 
lisätään jäsenten tyytyväisyyttä.

Kolmen käyntikerran väkeä
Taloustutkimus on käyttänyt omaa 
Corporate 360 astetta, CUSTOMER 
-tutkimuskonseptia, jota yhtiö käyttää 
asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. 
Se mittaa muun muassa asiakkaiden 
tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden, 
sekä määrittää tärkeysjärjestyksessä 
kehityskohteet tyytyväisyyden lisää-
miseksi ja mahdollistaa tyytyväisyy-
den kehittämisen seurannan halutuin 
väliajoin.

Puheenjohtajan mielestä tutkimuk-
sen teoriaa on turha selvittää kovin 
tarkkaan, vaan enemmän tulkita 
tuloksia. Malli on testattu laajasti. Se 
on luotettava ja sen laatu on varmis-
tettu. Tutkimuksessa käyntiuseus 
jaetaan kolmeen luokkaan: vakio-
kävijä vierailee klubilla vähintään 
joka toinen viikko, kuukausikävijä 
kerran kuussa ja satunnainen kävijä 
käy klubilla 1-2 kertaa vuodessa tai 
harvemmin.

 – On hyvä muistaa, että kriittisyys 
tutkimuksessa tarkoittaa kehittämis-
vaateita. Se on ainoa tapa selvittää 
kehitysvaateet. Viljanen sanoo.

Jäsenistä eniten 60-vuotiaita

Klubin jäsenten klubi-iän jakauma on 
tutkimuksen mukaan tasainen. Yli 
20 vuotta jäseninä olleita on 22 % ja 
1-5-vuotiaita jäseniä on 25 %. Suurin 
ryhmä, 27 % ovat 11–20 vuotta klu-
bissa olleet.

Tutkijan mukaan vastaajien ikä 
vaikuttaa jäsenyyden kestoon: mitä 
iäkkäämpi vastaaja, sitä pidempään 
jäsenyys on jatkunut – ja päinvastoin. 
Jäsenyyden kesto sen sijaan ei vaikuta 
paljon siihen, miten usein klubilla käy.

Toisin kuin klubi-ikä, fyysinen 
ikäjakauma on merkittävä. Klubin 
kaikista jäsenistä 66 % on yli 61-vuo-
tiaita. Alle 50-vuotiaita oli noin puolet 
vähemmän, 28 %. Ero korostuu lisää, 
kun tarkastellaan klubin palvelujen 
käyttöä. Vakiokävijöistä yli 61-vuo-
tiaita on 82 %, kun alle 50-vuotiaat 
käyttävät klubin palveluja selvästi 
harvemmin.

Mielenkiintoinen tutkimuskohde oli 
syy liittyä klubiin ja, miten odotuksesi 
ovat täyttyneet. Mielenkiintoa lisää 
se, että näitä seikkoja kysyttiin vain 
alle 5 vuotta jäseninä olleilta. Heistä 
78 % kertoo odotustensa täyttyneen 
klubitoiminnassa. Liittymissyistä nou-
see kaksi asiaa ylitse muiden: ystävän 
suositus ja arvokkaat perinteet. Muita 

liittymissyitä olivat kiinnostava ohjel-
matarjonta, oman verkoston laajenta-
minen, klubin rooli yhteiskunnallisena 
vaikuttajana.

Ohjelman ja ravintolan  
kehittäminen kärjessä
Kysyttäessä miksi ei käy klubilla tätä 
useammin yksi vastaus oli murskaava 
muihin nähden. 55 % vastaajista 
sanoi: aika ei riitä. 

– On ura, lapset ja perhe. Tämä 
on suurin este nuorempien jäsen-
ten joukossa, jotka elävät aktiivista 
työelämää. Tämä lisää vaatimuksia 
ohjelmia ajankohdaltaan sellaisiksi, 
että mahdollisimman moni pääsee 
osallistumaan, puheenjohtaja Viljanen 
kommentoi.

Tutkimuksessa haluttiin tietää myös 
klubin vetovoimatekijät, jotka saisivat 
jäsenet käymään klubilla useammin.

Vastauksissa nousi kaksi asiaa 
voimakkaasti. Yli puolet vastaajista 
halusi enemmän minua kiinnosta-
vaa ohjelmaa ja toiseksi ravintolassa 
edellisempi hintataso. Näiden asioiden 
parantaminen tutkimuksen mukaan 
lisäisivät jäsenten käyntejä eniten.. 
Seuraavaksi suosituimpia vastauksia 
olivat ”klubimainen” tila oleskeluun, 
tilaisuuksia, joihin voisi ottaa ystävän 
mukaan ja enemmän minua kiin-

nostavia harrastusmahdollisuuksia. 
Ravintolalta toivottiin vaihtuvia ruo-
kateemaviikkoja.

Puheenjohtaja Viljasen mukaan 
ohjelman lisäämisen vaikutus on 
vaikeasti mitattavissa ja muistuttaa, 
että viime vuonna järjestettiin 370 
tilaisuutta jäsenille. johtokunta odot-
taa jäsenehdotuksia, miten klubitilan 
viihtyvyyttä voidaan lisätä. Hän myös 
muistuttaa, että klubi on klubilaisille, 
ja kehottaa jäsenten ystäviä hakemaan 
jäsenyyttä, kun klubin toiminta kiin-
nostaa. 

Kysyttäessä klubin toimintaan ja 
palveluihin tyytyväisyyttä kaksi asiaa 
jäsenpalvelut ja viestintä olivat kär-
jessä.

Tutkimuksessa käytettiin konsep-
tin tavoitetasona 65 prosenttia. Sen 
ylittäminen tarkoittaa, ettei asiassa 
ole erityistä kehitystarvetta. Vain 
jäsenpalvelut ylittivät tämän rajan. Se 
tarkoittaa, että klubilla on kehittämis-
tarpeita – pienempiä ja suurempia – 
kaikessa muussa toiminnan ja palve-
lun tarjonnassa.

Toiseksi hyvin pärjännyt viestintä jäi 
65 % tavoitetasosta vain 3 %, harras-
tustoiminta 21 %. Muut palvelut olivat 
näiden välissä.

– Jäsentutkimuksen tärkeimpiä syitä 
oli selvittää toiminnan kehittämiskoh-

teita. Nyt niitä tiedetään useita ja työ 
voi alkaa. Jääminen 65 % alapuolelle 
ei siis merkitse huonosti hoidettua 
toimintaa tai palvelua, vaan antaa tut-
kimuksen kaipaamaa tietoa kehittä-
miskohteista, Viljanen sanoo. 

Ravintola loisti palvelulla
Klubin ravintolapalveluja tutkittiin 
klubitoiminnan lisäksi. Vastaajilta 
kysyttiin tyytyväisyyttä ravintolapal-
veluihin ja ruoan hinta-laatusuhtee-
seen.

Tutkimuksen mukaan klubin ravin-
tolapalvelut loistavat vain palvelul-
laan. Muissa asioissa on parantamisen 
varaa.

Puheenjohtaja Viljasen mukaan on 
hienoa, että henkilökunta ansaitsee 
kiitoksen. Ravintolan palvelut pärjä-
sivät hienosti ja ylittivät tavoitetason. 
Suurin tyytymättömyys vastaajien 
keskuudessa puolestaan on hinta-
taso. Sen tulos jää yli puolet, 43 % 
tavoitetasosta. Puheenjohtaja Viljasen 
mukaan klubin ravintolatoimikunta on 
jo asiaa pohtinut ja vie sitä nyt yhdessä 
ravintoloitsijan kanssa eteenpäin.

 – Korjaus ravintolatoimintaan on 
tultava yhteistyössä veljeskunnan 
hyväksi, Viljanen lisää.

Kolmannes jäsenistä vastasi kyselyyn

Klubin jäsenten klubi-iän jakauma on tutkimuksen mukaan tasainen. 
Yli 20 vuotta jäseninä olleita on 22 % ja 1-5-vuotiaita jäseniä on 25 %. 

Suurin ryhmä, 27 % ovat 11–20 vuotta klubissa olleet.

Jäsenien ikäjakaumat
Yli 61-vuotiaita jäseniä on 66 %.  Ainakin kahdesti viikossa klubilla käyvien joukossa heidän määrä yli neljä viidestä. 

Klubin vetovoimatekijät, jotka saisivat jäsenet käymään Klubilla useammin
Kiinnostavampi ohjelmatarjonta ja ravintolan edullisempi hintataso lisäisivät eniten käyntejä klubilla. 
Vakio- ja kuukausikävijät toivovat ravintolaan alhaisempaa hintatasoa. alle 50-v. toivovat  aktiivisempaa kummitoimintaa

Kuinka kauan olet ollut Klubin jäsen?
Vastaajien ikä vaikuttaa jäsenyyden kestoon: mitä iäkkäämpi vastaaja, sitä pidempään jäsenyys jatkunut - ja päinvastoin.

n  Alle 40     n 41-50 vuotta     n 51-60 vuotta     n 61-70 vuotta     n Yli 70 vuotta     n EOS

n  Alle 1 vuotta     n 1-5 vuotta     n 6-10 vuotta     n 11-20 vuotta     n Yli 20 vuotta     n EOS n  Kävisin useammin     n Varmasti harkitsisin     n Saattaisin harkita     n En edes harkitsisi     n En osaa sanoa

Kaikki vastaajat n=1035 Enemmän minua kiinnostavaa ohjelmaa

Ravintolan edullisempi hintataso

Tilavampi ja viihtyisämpi ”klubimaisempi” tila oleskeluun

Enemmän tilaisuuksia, joihin voi kutsua ystäviä mukaan

Enemmän minua kiinnostavia harrastusmahdollisuuksiaKaikki vastaajat n=1035
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12 24 32 11 20

8 25 42 10 10
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111

25

17

21

28

27

38

22

Tulokset tuottivat selviä kehityskohteita
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Teksti: Risto Lindstedt
Kuvat: Elias Iirola, 

Lapsenlapsi kirjoitti itselleen ukin ja löysi 
perimänsä kirjoituskoneen näppäimistöltä 
myös hänen arvomaailmansa. Sillä teks-
tillä Helmi Korhonen voitti Suomalaisen 
kirjoituskilpailun.

Voittajien pöydässä istuu arvo-
vieras. Hän on ollut mukana joka 
kerta, kun Suomalaisen kirjoitus-
kilpailun palkintoja on tässä salissa 
jaettu. Meeri Pohtola tietää jotain 
sellaista, mitä muut eivät tiedä.

Hän tietää hyvinkin läheltä, 
miten tärkeä asia kirjoitus-
kilpailu oli hänen miehel-
leen Mikko Pohtolalle. Suo-

men Kuvalehden entinen päätoimittaja 
ja Suomalaisen klubin pysyväinen 
kunniapuheenjohtaja oli monipuolisen 
ja vivahteikkaan kielen arvostaja.

Mikko oli vielä kuolinvuoteellaan 
toivonut, että ideoimansa kirjoitus-
kilpailu toteutettaisiin. Saattokodin 
vuoteilla ei enää pohdiskella joutavan-
aikaisia. 

Meeri kuuntelee hyvillä mielin rouva 
puhemiehen Maria Lohelan puhetta 
nuorille. Se on viisas ja hauska, koh-
deryhmästään tietoinen puhe. Yhtä 
hyvillä mielin Meeri seuraa myös kil-
pailun voittajan Helmi Korhosen esiin-
tymistä mikrofonin takana. ”Tarinan 
luomisessa ja kertomisessa on kyse 
siitä, että opiskelee itseään”, Helmi 
sanoo. Varmaa ja ajateltua. Helmi on 
käynyt englanninkielisen peruskou-
lun. Meeriä mielihyvittää myös mieli-
kuva Mikon hämmennyksestä. Miten 
tässä nyt näin on käynyt, yht’äkkisesti 
maan suurin kirjoituskilpailu.

Mahdollisuus omakohtaisuuteen 
kiinnosti opiskelijoita
Se hämmentää myös järjestäjää, 
Suomalaista Klubia.  Mikko Pohtola 
kuoli Terhokodissa 16.9.2007. Ensim-

Voittajat ja kunniaa saaneet vuoden 2015 kirjoituskilpailun luokkakuvassa. Vas. lukien 
kunniamaininnan saaneet Olli Vahtola Sibelius-lukiosta, Leo Taanila SYK:sta, Henri Kaa-
rakainen Etelä-Tapiolan lukiosta. Kolmannen palkinnon saanut Pauli Kettunen Ressun 
lukiosta, toisen palkinnon voittanut Heini Hermunen Vaskivuoren lukiosta ja voittaja 
Helmi Korhonen Etelä-Tapiolan lukiosta. 

 Klubin Suomalaiseen kirjoituskilpailuun osallistui yli 1600 lukiolaista

Vaarin kirjoituskone vei   voiton
” Vanhempien ikäluokkien keskuudessa monet vallitsevat arvot 
olisivat nuoremmallekin ikäpolvelle tavoittelun arvoisia: uskallus 
tehdä lopullisia päätöksiä, taito hidastaa ajatuksenjuoksua ja kyky 
sitoutua ihmisiin, lupauksiin ja omiin tunteisiin.”- Helmi Korhonen. 

Lapsenlapsi kirjoitti itselleen ukin ja löysi perimänsä kirjoituskoneen näppäimistöltä myös hänen arvomaailmansa. Sillä tekstillä Helmi Korhonen                  voitti Suomalaisen kirjoituskilpailun.
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mäinen kilpailu järjestettiin vuotta 
myöhemmin. Alussa oli vaatimatto-
muus. Annetuista aiheista kirjoitti 48 
lukiolaista 26 koulusta. Vuonna 2014 
kirjoittajia oli 400 ja kouluja 41. Ja nyt, 
tässä viimeisimmässä, aiheista kirjoitti 
1627 opiskelijaa 63 koulusta.

Milläs sen selität? Sattumalla selit-
täminen on vähän kuin luovuttaisi.  
Äidinkielen opettajain liiton puheen-
johtaja Sari Hyytiäinen arvelee, että 
”kohtaamisen teema ja siitä raken-
netut aiheet mahdollistivat hienosti 
omakohtaisen otteen, mikä kiinnosti 
opiskelijoita. Tehtävät olivat myös 
ajankohtaisia ja edustivat eri elämän-
alueita, ja tehtäväannot olivat mieles-
täni selkeitä”. 

Ajankohtainen ja omakohtainen ovat 
vuosien aikana olleet ne suosituimmat 
avainsanat, joita käyttäen lukiolaiset 
ovat kilpailun aiheita ryhtyneet avaa-
maan.

Lähes vuosittain annettavia aiheita 
pohdiskeleva ja niistä päättävä työ-
ryhmä on arvellut, että ”tästä aiheesta-

han saa irti vaikka mitä”. Piilotettuna 
ajatukseen liittyy toive siitä, että tässä 
olisi paikka repäistä radikaalisti.

Eipä ole vielä erityisemmin repeillyt. 
Syitä on ainakin kaksi. Itsensä löy-
tämisen draama on vielä sen verran 
kesken, ettei satiirinen tai itseironinen 
tyylilaji ole se luontaisin ilmaisun tapa, 
tosin harvoilla kirjoittajille se on sitä 
myöhemminkään. Toinen syy lie-
nee se, että kirjoituskilpailuun liittyy 
arvokkuuden kokemus, jolloin se ei voi 
olla radikaalien lauseiden temmellys 
kenttä.

Klubi palannut  
juurilleen
Varmaa on se, ettei julkisuus ole ollut 
tuuppimassa kirjoituskilpailun kas-
vua Suomen suurimmaksi. Vuosittain 
kilpailuun on reagoinut vain Suo-
men Kuvalehti. Samoihin aikoihin, 
kun Helmi Korhonen Etelä-Tapiolan 
lukiosta vastaanottaa 1 000 euron 
palkkionsa kirjoituskilpailun voit-
tajana,  saman koulun abiturientti 

Maija Löyskä voittaa saman suuruisen 
palkinnon tultuaan valituksi Talous-
guruksi 2016. Asia huomioitiin laajasti 
ja näyttävästi. Julkisuus kannattelee 
taloutta, ei niinkään kieltä. 

Suomalainen klubi, joka viettää 140 
vuotisjuhlaansa, on palannut tämän 
kilpailun myötä perusjuurilleen, 
suomenmielisyyteen ja -kielisyyteen. 
”Kielen merkitykseen identiteetin vah-
vimpana rakennuselementtinä”, kuten 
klubin puheenjohtaja Matti Viljanen 
avauspuheenvuorossaan asian ilmaisi. 

Kirjoituskilpailu on myös vuosit-
tainen mahdollisuus testailla, missä 
nuorten kielessä mennään tässä hymi-
öiden kera tekstejä tuottavassa maail-
massa.

Klubin ”testin” perusteella huolen 
aiheitta ei ole häivääkään. Tosin nyt 
testaillaan kärkiosaajia, jotka pystyvät 
pitämään koossa ajateltuja ja pitkiä 
tekstejä ja joille itseilmaisuksi ei sitten-
kään riitä hymiöiden sinänsä runsas 
sanasto.

”Kielen merkitykseen identiteetin vahvimpana  
rakennuselementtinä”, kuten klubin puheenjohtaja  
Matti Viljanen avauspuheenvuorossaan asian ilmaisi. 

Opettajilla oli mahdollisuus lähettää 
loppuarvosteluun kolme parhaaksi 
arvioimaansa kirjoitusta. Tekstejä saa-
tiin yhteensä 159. Äidinkielen opettajat 
Johanna Karhumäki ja Merja Lumi-
järvi esiraativat niistä 12 työtä palkin-
tolautakunnan pöydälle.

Näistä kaksi kirjoitusta oli tullut 
Etelä-Tapiolan lukiosta. Voittaja Helmi 
Korhonen ja kunniamaininnan saanut 
Henri Kaarakainen kirjoittivat samasta 
tehtävänannosta samalla kurssilla. 
Näin ollen heillä oli myös yhteinen 
samuuspiste, äidinkielenopettaja Elina 
Oja. 

Kilpailua on Suomalaisen klubin 
puolesta vetänyt alusta lähtien Pekka 
Rapila, evp. Hän on myös lukenut 
kaikkina vuosina kaikki kilpailuun 
lähetetyt tekstit.

Kilpailun organisaatiossa ovat olleet 
mukana myös alusta alkaen Opetus-
hallituksen, Äidinkielen opettajain lii-
ton sekä Historian ja yhteiskuntaopin 
opettajien liiton edustajat. Kilpailua 
ovat tukeneet myös Suomen Kuvalehti 
ja kustannusosakeyhtiö Otava.

Palkintolautakunta, jota johtaa fil.tri, 
kirjailija Panu Rajala, piti yksiääni-
sesti kilpailun tasoa poikkeuksellisen 
hyvänä ja tasaisena.

Suomalaisen kirjoituskilpailun teemasta ”Kohtaaminen” kirjoitti 
1627 opiskelijaa 63 koulussa eri puolilla maata.

Puheenjohtaja Matti Viljasen vasemmalla puolella on Meeri Pohtola, kilpailun isän Mikko Pohtolan leski ja oikealla puolella kilpailun 
suojelija, puhemies Maria Lohela.

Voittajiin kuuluvat myös kilpailun hoitumisesta huolehtivat. Siihen joukkoon kuuluvat mm. kilpailun johtaja Pekka Rapila, Kristiina  
Kaihari Opetushallituksesta, Äidinkielen opettajain liiton puheenjohtaja Sari Hyytiäinen, kirjailija Panu Rajala ja Minna Harmanen  
Opetushallituksesta.

”Kämmen painautui 
kämmeneen, elämän-
viiva elämänviivaa 
vasten. Lämpö kulki 
käsiemme välissä, 
omasta pehmeästä ja 
kimmoisasta ohuen 
hauraaseen vanhuk-
sen käteen ja takai-
sin. Eikä mitään 
sanoja tarvittu.” – 
Heini Hermunen

”Meidän on välillä todettava ´kyllä, olin väärässä´ ja muistaa roomalaisen ajattelija Ciceron sanat: 
Cuiusvis hominis est errare; nullius nisi ensipientis in errore perseverare – kuka tahansa voi erehtyä, 
mutta vain tyhmyri puolustelee jääräpäisesti erehdystään.” – Pauli Kettunen.
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”Kirjastoauton kasvattama”, 
sanoo eduskunnan puhemies 
Maria Lohela lapsuudestaan Niva-
lassa. Siitä luontevasti seuraa, 
että lapsuuden tärkeydet, lukemi-
nen ja kirjoittaminen, ovat  
säilyttäneet merkityksensä.

Maria Lohelalla on pilkul-
leen oikea yleisö Suo-
malaisella klubilla 26.2. 
2016. Rouva puhemies on 

ollut Suomalaisen kirjoituskilpailun 
suojelija ja juhlapuhuu nyt kilpailussa 
palkituille.

Lohela muistuttaa, ettei kirjoittami-
sen ja lukemisen merkitys ole mihin-
kään katoamassa. ”Kysymys ei ole 
ainoastaan kielestä, vaan myös siitä, 

On oltava lupa  
käyttää sanaa  
”sivistys”, Lohela 
sanoo. ”On uskallet-
tava perätä ja vaatia 
sivistystä ja sivis-
tynyttä käytöstä.”

”
”

miten ja mihin maailma avautuu.” 
Hän myös yllyttää nuoria innostu-
maan omista ideoistaan.

Suomen kieli  
on laadutonta
Kabinetissa hän pohtii edelleen suh-
dettaan kieleen. Arjessa on sellaisia 
kielenkäytön alueita, missä Lohelan 
kielitajua viestin vastaanottajana 
koetellaan.

”Kieli on minulle rakas ja vaikka 
ymmärrän viestintää”, Lohela sanoo, 
”tunnen surua siitä, miten laadutto-
maksi kieli on mennyt sosiaalisessa 
mediassa”. 

”Eduskunnassa kynnys puut-
tua kansanedustajien puheisiin 
on varmasti kaikilla puhemiehillä 
ollut korkea. Puuttuminen on mah-
dollista esimerkiksi silloin, kun 

Kilpailun suojelija, puhemies Maria Lohela

Ajatukset ja lauseet 
Tarvitsevat aikansa

Keskiviikkokerho on umpiher-
rainen maalaus, mutta samaan 
kuvaan asettuminen ei enää 
tänä päivänä askarruta rouva 
puhemies Maria Lohelaa.

Lohelan mielestä on 
mahdollista kirjoittaa  
elävää, luettavaa 
tekstiä niin, että 
sanat  säilyttävät 
merkityksensä ja 
 ajatus sisältönsä.

unohdetaan teitittely tai lipsutaan 
aiheesta.”

Tekisi mieli puuttua -tilanteitakin 
on. ”Varsinkin silloin,” Lohela sanoo, 
”kun puheet muuttuvat jankuttami-
seksi.” Toimittaja Matti Simula kehitti 
eräässä poliittisessa kommentaaris-
saan Suomen Kuvalehdessä ilmaisun 
”jankutatiivi”, toistojauhanta. Ilmaisu 
naurattaa puhemiestä. 

Virkakielisyyden rubininkuutiota on 
yritetty vuosikausia yksinkertaistaa, 
tosin jossain määrin huonolla menes-
tyksellä. Poliittisessa ilmaisussa on 
edelleen eräänlainen pakokielisyyden 
elementti. Puhuja tai kirjoittaja jättää 
harkitusti ainakin yhden veräjän auki, 
josta voi helposti livahtaa jälkiselittä-
misen puolelle.

Lohelan mielestä on mahdollista 
kirjoittaa elävää, luettavaa tekstiä niin, 
että sanat säilyttävät merkityksensä ja 
ajatus sisältönsä.

”Lainsäädännön kieli on oma maa-
ilmansa, mutta muutoin elävän kielen 
kirjoittaminen on kyllä mahdollista. 
Se vain vaatii aikansa, ja ajanpuute 
tässä on ongelma.  Todelliseen panos-
tamiseen ei ole aikaa. Ei aikaa valita, 
mikä viestissä on tärkeintä.”

Perustuslaissa ei säädetä, että ajatus 
ja lause tarvitsevat aikansa. Kuitenkin 
ajatus ilman aikaa on höläytys ja siitä 
syntyvä lause pölähdys.

Lohela kirjoittaa säännöllisesti 
blogeja ja mielipidekirjoituksia. Se on 
nykyisin poliittinen välttämättömyys. 
Puhemiehen kohdalla kirjoittamiseen 
liittyy myös itseilmaisun tarvetta, 
ellei peräti paloa.

”Liittyy ehdottomasti”, Lohela 
sanoo. ”Nykyinen tehtäväni on nos-
tanut kirjoittamisen kynnystä. On 
kirjoitettava entistä järkevämmin ja 
selkeämmin, kun tietää joutuvansa 
arvostelun alle. Olen kirjoittanut myös 
tekstejä, joita en miettimisen jälkeen 
ole lähettänytkään.”

Lohela sanoo käyvänsä hänelle 
kirjoitetut puheet läpi tiheällä 

sana- ja ajatuskammalla. Hän sanoo 
olevansa huolellinen valmistautuja, 
panostavansa paljon siihen, kenelle 
esiintyy. 

Sanaa sivistys  
on käytettävä

Nyt on nähty sekin, että yhteiskun-
nalliseen keskusteluun on ilmaantu-
nut kielikuvia ja sanavalintoja, jotka 
heijastelevat sivistykseen suhtautu-
mista.

Sivistys näyttäytyy toisinaan van-
hanaikaisena painolastina ikään kuin 
koko sanaa ei olisi enää lupaa käyttää. 

”On oltava lupa käyttää sanaa sivis-
tys”, Lohela sanoo. ”On uskallettava 
perätä ja vaatia sivistystä ja sivisty-
nyttä käytöstä.”

Sivistysvastuu ei ole oppiarvoky-
symys. ”On aivan ok olla vähemmän 
koulutettu”, Lohela sanoo.  Siitä todel-
lakaan ei ole kysymys, sillä sivisty-
neisyys ei automaattisesti korreloi 
koulutustason kanssa. ”On vaadittava 
sivistystä ja aloitettava se itsestään.”

Lohela on koulutukseltaan huma-
nististen tieteiden kandidaatti. Turun 
yliopistossa opiskelleen pääaineena oli 
englannin kääntäminen ja tulkkaus.

Vuoden 2015 vaaleissa toiselle 
kaudelleen valittu Lohela on nyt ollut 
puoli vuotta eduskunnan puhemie-
henä. Klubikohtaamisenkin aikana 
hän huolehtii siitä, ettei määrittele 
persoonaansa itetyytyväisin ilmai-
suin.

Sitten on melkein pakko. Keskus-
teltaessa siitä, kumpi on helpompaa, 
suomentaa englannista vai kääntää 
poliittisia viestejä selkokielelle, hän 
sanoo ensin, ettei pysty valitsemaan 
näiden vaihtoehtojen välillä.

”Pidän itseäni aika taitavana kum-
massakin asiassa”, hän lopulta sanoo.
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Ensin päätetään Suo-
malaisen kirjoitus-
kilpailun teemasta, 
siitä kehitellään 

tehtäväannot ja lopuksi 
raaditaan. 

Näissä tuumaustapaa-
misissa kirjailija Panu 
Rajala on johtanut puhetta 
seitsemän vuotta. Sivusil-
mäseurannalla puhemies 
on viihtynyt tehtävässään 
hyvin. Siitä seuraa johdon-
mukaisesti, että viihtymi-
sellä täytyy olla syynsä.

Rajalalla on useitakin 
syitä. ”Viihtymiseen näissä 
kisoissa vaikuttavat ensin-
näkin hyvin organisoitu 
raatityöskentely, sitten 
mukavat ja tasokkaat raa-
titoverit, joilta saa monen-
laisia tietoja oheistuotteina. 
Kolmanneksi itse jutut, 
joista näkee missä nuorison 
kärki menee.”

Rajalan omat lapset ovat 
jo uransa löytäneet ja har-
joitteluvaiheet ohittaneet. 
Tämän tilanteen myötä 
kirjoituskilpailuun liittyy 
Rajalalla myös hiven hen-
kilökohtaisuutta. ”Näistä 
jutuista vielä voi vaistota, 
kuinka taas uusi alkava lah-
jakkuussukupolvi tietään 

Kansallinen Kokoomus on keskustaoikeistolainen kansanpuolue, jonka aatteessa yhdistyvät  
VAPAUS, VASTUU JA DEMOKRATIA, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS,  

KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS JA VÄLITTÄMINEN.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta nykymuodossaan kamppailee olemassaolostaan. 
Vastakkainasettelu on lisääntymässä aatteiden sirpaloituessa ja ihmisten jakautuessa mielipitei-

densä siiloihin.  Tässä myllerryksessä suomalainen elämäntapa etsii ja puolustaa paikkaansa. 

HISTORIA, PERINTEET JA AATTEET SITOVAT YHTEEN  
SUOMALAISTA KLUBIA JA KANSALLISTA KOKOOMUSTA. SUOMALAISESTA KULTTUURISTA  

VOI OLLA YLPEÄ KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ MAAILMASSA. 
Sivistynyt kansakunta menestyy myös taloudellisesti maailmanlaajuisilla markkinoilla. 

Maanpuolustushenki ei tarkoita rajojen sulkemista hädänalaisilta, sillä  itsenäinen ja vapaa kansa 
arvostaa myös toisista kulttuureista ja maista tulevia ihmisiä.

ARVOT OHJAAVAT VALINTOJA.
Suomea tulee kehittää avoimena ja kansainvälisenä yhteiskuntana, jossa työnteosta, ahkeruudesta 

ja yritteliäisyydestä palkitaan ja apua tarvitsevista välitetään. 

Kokoomus onnittelee 140 vuotta täyttävää Suomalaista Klubia ja kannustaa sen jäseniä  
jatkossakin edistämään demokratian toteutumista harrastamalla yhteiskunnallisia kysymyksiä.

WE ARE HERE
O L E M M E  T Ä S S Ä

KOKOOMUS

Raadin puhemies Panu Rajala

Kieli voi hyvin
kuntoutuksessa

tänään tunnustelee.”

Yllättävät kielikuvat  
tekisivät terää
”Kieltämättä olen toisinaan 
kaivannut”, Rajala sanoo, 
”lisää räväkkyyttä, roh-
keampaa särmää, vilkuile-
matonta subjektiivisuutta. 
Monet kirjoittajat ovat 
hämmästyttävän kypsiä 
ja viisaita, ehkä liiankin 
valmiita vaikuttajia. Missä 
nuoruuden kapinamieli ja 
seikkailun henki?”

Suomen kielen tulevai-
suudesta Rajala ei ole huo-
lissaan monien esimurehti-
joiden tapaan. Paitsi vähän. 
”Suomen kieli on parhailla 
kirjoittajilla hyvässä kun-
nossa ja esimerkillään he 
sitä edelleen kuntoututta-
vat. Huolta voisi vähän kan-
taa kielivarojen kapeutu-
misesta yhdenmukaistavan 
median paineessa. Ripaus 
murteellista rehevyyttä, 
itsenäiset sananvalinnat ja 
yllättävät  kielikuvat tekisi-
vät terää.”

TEKSTI: RISTO LINDSTEDT

KUVA: ELIAS IIROLA,

Suomalaista kirjoi-
tuskilpailua perus-
tettaessa Pekka 
Rapila oli klubin 

johtokunnan ja säätiön 
hallituksen jäsen sekä vies-
tintätoimikunnan puheen-
johtaja. ”Suomalaisuuden 
ja suomalaisen kulttuurin 
edistäminen kuuluvat klu-
bin ydintehtävään. Kilpai-
lun onnistumista ei epäilty 
hetkeäkään”, Rapila sanoo. 

”Opetushallituksen ja 
mukana olevien opettaja-
järjestöjen kannalta kilpailu 
tähtäsi suoraan juuri uusit-
tujen opetussuunnitelmien 
mukaiseen tulevaisuuteen 
saattamalla yhteen kaksi 
tärkeää aineryhmää, äidin-
kielen ja historian. Otava ja 
Suomen Kuvalehti lähtivät 
myös mukaan.  Mikko oli 
ollut lehden pitkäaikai-
nen päätoimittaja ja Otava 
perustettu klubilla.”

Rapilan silloiset luotta-
mustehtävät antoivat Rapi-
lalle velvoitteen ja ”etuoi-
keuden lähteä vetämään 
kilpailua. Yhteistyökump-
panit ovat tehneet perus-
työni helpoksi. Asiantun-
tevampaa projektiryhmää 
Suomesta ei juurikaan voisi 

Kilpailun johtaja Pekka Rapila

Epäilyistä ei  
häivääkään

saada kootuksi.”
Kilpailu on saavutta-

nut sujuvan vuosikierron. 
Kevätkausi kuluu teeman ja 
siihen liittyvien tehtäväan-
tojen suunnitteluun. Syys-
lukukausi on kilpailuaikaa, 
tammi-helmikuu kuuluvat 
loppukilpailuun lähetet-
tyjen kirjoitusten arvioin-
nissa. Palkintojen jako on 
ajoitettu Kalevan päivän 
yhteyteen.

Olen tunkeutunut 700  
nuoren pään sisälle
”Päätin alusta saakka”, 
Rapila sanoo, ”lukea esiar-
vostelijoiden ohella kaikki 
kirjoitukset. Kahdeksan 
vuoden aikana olen pääs-
syt tunkeutumaan noin 
700 nuoren kirjoittajan 
pään sisälle. Nykynuo-
ret ovat paljon kypsem-
piä ja tietäväisempiä kuin 
omana lukiovuosinani. 
Tosin olemme koko ajan 
tekemisissä parhaiden 
kanssa. Tammikuun luku-
urakkaani kuluu kahdesta 
kolmeen viikkoon. Lukemi-
seen käytetty aika on kui-
tenkin minulle etuoikeus”.  

Suomalainen klubi on 
kultturiklubi. ”Suomalai-
nen kirjoituskilpailu on 
eräs tärkeimmistä klubin 
yhteiskuntaan suuntautu-
vista toiminnoista”, Rapila 
sanoo.

”Se edustaa erinomaisesti 
klubin tavoitteita ja auttaa 
meitä pysymään ajan tasalla 
nuorisomme, myös tulevien 
jäsentemme ajattelusta.” 

TEKSTI: RISTO LINDSTEDT

KUVA: ELIAS IIROLA
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  kuvat: Yrjö Klippi

LOUNASPUHETTA KLUBILLA

Missä on Suo men suunta? 
Lounaspuhettta Suomalaisella Klubilla
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Olli Alho: ” On 
pakko miettiä, 
kuinka paljon 
nykyinen lain-
säädäntö estää 
kehitystä ja inno-
vaatioita. Nyt on 
hyväksyttävä digi-
talisaatio kaikkialla, 
missä sillä voidaan 
lisätä tehokkuutta ja 
tuottavuutta.” 

”

”

Runsas vuosisata sitten Suoma-
laisella Klubilla käydyissä keskus-
teluissa haettiin suuntaa suo-
malaisuudelle. Nuorten miesten 
innostuneet ajatukset johtivat 
monien kansallisten instituutioi-
den perustamiseen. Se vahvisti 
itsetuntoa ja uskoa tulevaisuu-
teen. Kansalliseksi voimavaraksi 
määrittyi sivistys ja kulttuuri, 
joiden varassa kehittyisi maan 
talous ja kansakunta vaurastuisi. 

Klubilehti järjesti juhlavuoden 
merkeissä ”vanhanaikaisen” 
keskustelun Suomen tulevai-
suuden suunnasta. Vanhat 

arvot, sivistys ja kulttuuri havaittiin 
jälleen tärkeäksi voimavaraksi. Vaikka 
niiden merkitys tasaisen taloudellisen 
kasvun vuosina saattoi jäädä toisar-
voiseksi, vaikeina aikoina ne voi-
mistuvat kansakuntaa yhdistävinä ja 
kansalaisia yhteisöllistävinä arvoina. 
Ulkopuolelta katsoen Suomi ja suoma-
laiset näyttävät edelleen heijastavan 
vahvaa yhteisöllisyyttä ja kanssaih-
misistä välittämistä. Kansallisessa 
keskustelussa pirstaleisuus näyttäytyy 
kuitenkin selvemmin. 

Talous on usean vuoden aikana 
supistunut tai parhaimmillaankin vain 
säilynyt ennallaan. Menetetty vuo-
sikymmen murentaa hyvinvoinnin 
rakenteita. Viime vuosia onkin lei-
mannut kasvava tarve löytää Suomelle 
uusi kehityksen suunta. Etsitään vii-
sautta, joka nostaisi suomalaisen työn 
kilpailukyvyn entiselle tasolle. 

Tieto on tämän ajan öljy
Suomi on kokenut saman kohtalon, 
joka on suistanut monet petroval-
tiot köyhyyden tielle. Öljyntuottajat 
Venezuelasta Norjaan ovat joutuneet 

Keskustelijat: 
Olli Alho, filosofian tohtori, professori, entinen Yle Radio 1 ohjelma-
johtaja 
Tuuli Kaskinen, kauppatieteiden maisteri, Demos Helsingin toimin-
nanjohtaja, Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuslaitoksen johto-
kunnan jäsen. Kirjoittanut useita raportteja ympäristöministeriölle ja 
eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle. 
Sixten Korkman, valtiotieteen tohtori. Aalto-ylipiston taloustieteen 
emeritus professori 
Juhani Salonius, varatuomari, entinen valtakunnansovittelija   
Johannes Koroma, pääkonsuli, entinen Teollisuuden ja Työnantajain 
Keskusliiton toimitusjohtaja ja Uuden Suomen päätoimittaja. Kirjoitti 
raportin keskustelusta.   

arvioimaan tulevaisuu-
tensa uudelleen ja muutta-
maan talouden rakenteita. 
Riippuvuus yhdestä yli-
voimaisesta hyvinvoinnin 
lähteestä on yksipuolistanut 
näiden maiden talouden. 
Syntyi pettävä kuva vaurastu-
misen helppoudesta. Suomessa 
öljyn korvasi mobiili-teknologia, 
jonka varassa syntyi loputtoman 
menestyksen mielikuva. 

Keskustelijat totesivat yksimielisesti, 
että tieto on tämän ajan öljy. Teollis-
tamisen ensimmäisenä lähteenä oli 
höyry, seuraavaksi sähkö ja viimei-
simmän kehityksen on määrittänyt 
öljy. Digitalisaatio on nyt nostanut tie-
don tärkeimmäksi tuottavuuden läh-
teeksi. Sen varassa syntyvät kestävim-
mät ratkaisut ja löytyvät uudet keinot 
työn tuottavuuden kasvattamiseen. 

Suomi on kiistatta hyötynyt talou-
den globalisaatiosta. Nyt globaali 
muutos pakottaa löytämään uusia 
tuottavuuden ja kasvun lähteitä. 
Euroopan taantumasta nousivat 
nopeimmin vahvimmat ja ketterim-
mät. Suomi näyttää menettäneen sekä 
ketteryyden että kyvyn uudistua.

Paluu autonomian aikaan ?
OLLI ALHO avasi keskustelun yllä-
tyksellisesti. Hän kysyi, elämmekö 
jonkinlaisen uuden autonomian aikaa. 
Itsenäisyyden suuri kertomus oli 
taistelu sen säilyttämisen puolesta, ei 
itsenäisyys sellaisenaan. Paradoksaa-
lisesti olemme nyt itsenäisiä, mutta 
emme enää riippumattomia. 

• Suomen tulevaisuuden valinnoilla 
on selvästi määritetyt raamit. Meitä 
rajoittavat kansakunnan ikärakenne, 
ympäristö ja luonto sekä monikulttuu-
risuus. Lisäksi on otettava huomioon 
poliittiset realiteetit. Olemme vailla 
täyttä itsenäisyyttä toimissamme ja 
tekemissämme. 

• Klubin ensimmäis-
ten vuosikymmenien 
suuri asia oli kult-
tuurin ja sivistyksen 
rakentaminen Suo-

meen. Itsenäisyys tuli 
kutsumatta ja yllätyk-

senä. Vuodesta 1917 ei 
puhuta niinkään itsenäi-

syyden näkökulmasta, pää-
huomio kohdistui kansakun-

nan jakautumiseen kahtia. Väinö 
Linna yhdisti kansan ensin Tunte-

mattomalla ja sitten Pohjantähti-trilo-
giallaan. Itsenäisyydelle antoi sisällön 
voimakas taloudellinen konsensus. 
Haettiin yhteisymmärrystä hyvin-
vointivaltion ideasta. Kansakuntaa 
rakennettiin talvisodan hengessä. 

• Meille myöhemmin syntyneille 
itsenäisyyden säilyttäminen on tärkeä 
ja hyvin konkreettinen projekti. Me 
joudumme vastaamaan, mikä on se 
suunta ja voima, joka Suomea nyt voisi 
ohjata. Mihin tahdomme mennä: onko 
Suomen suunta sisäänpäin vai suun-
nataanko ulos, Suomen ulkopuolelle. 
Sen sisältö voi tuskin olla muuta kuin 
edellisen autonomian kokemus: sivis-
tyksen ja kulttuurin korostaminen. 

Olli Alhon haaste herätti vilkkaan 
keskustelun. Muut eivät voineet yhtyä 
näkemykseen rajatusta itsenäisyy-
destä. Osallistuminen kansainväli-
siin velvoitteisiin ja päätöksentekoon 
tarjoaa myös merkittäviä mahdolli-
suuksia. Esimerkiksi globaalit ympä-
ristövelvoitteet ovat tärkeämpiä kuin 
oikeus tehdä päätöksiä ottamatta niitä 
huomioon. 

JUHANI SALONIUS vierasti aja-
tusta autonomisesta asemasta. Suomi 
on suvereeni maa, vaikka ei olekaan 
riippumaton. Sopimus tietyistä yhtei-
sistä menettelytavoista muiden EU-
valtioiden kanssa, ei muuta itsenäistä 
asemaamme. 

Päätoimittaja Timo Martikainen toivottaa Juhani Saloniuksen (vas.),Tuuli Kaski-
sen, Johannes Koroman, Sixten Korkmanin ja Olli Alhon tervetulleeksi Lounaspu-
hetta Klubilla -keskusteluun, joka käytiin Klubin kirjastossa.
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• Vaikka emme olisi 
EU-maa, olemme sekä 
YK:n että kansainvälisen 
työjärjestön ILO:n jäse-
nenä velvoitettuja noudat-
tamaan yhteisiä päätöksiä. 
Kansankunnan oman tah-
totilan ja identiteetinkin kan-
nalta on tärkeää, ettei luovuta 
itsenäisyyden ajatuksesta. 

SIXTEN KORKMAN mielestä suve-
reniteettimme on tallella, mutta sen 
rajautuminen saa toisenlaisen sisällön 
tässä maailmassa, jossa keskinäinen 
riippuvuus on lisääntynyt. Me tar-
vitsemme vahvempaa kansainvälistä 
yhteistyötä.

• Tietenkin on vaikea paikka, kun 
pääministeri ilmoittaa, että Brysse-
lissä on sitouduttu johonkin Kreikka-
sopimukseen. Eikä sitä helpota, että 
yötä myöten on informoitu edus-
kunnan suurta valiokuntaan päätök-
sen valmistelusta. Vastapainoksi on 
muistettava, että me olemme halun-
neet oman paikan päätöksiä tekevän 
pöydän ääressä. 

Korkman tiivisti Suomen tulevai-
suuden suunnan kolmeen sanaan: 
itsenäisyys, demokratia ja syvälle 
menevä ihmisoikeus.

Riittääkö usko  
digitalisaatioon

Myöskään TUULI KASKINEN ei 
suostu näkemään mitään rajoja tai 
raameja sille, mikä meille on mahdol-
lista. Kun mietitään digitalisaatiota, 
globalisaatioita, kaupungistumista 
tai ilmaston muutosta, haasteet ovat 
myös mahdollisuuksia. 

• Ne luovat sen tulevaisuuden, jossa 
meidän on mahdollista menestyä, 
jossa syntyy uudenlainen markkina 
tai uudenlainen maailma. Sillä ei ole 
merkitystä, ovatko ne yhteiskunnalli-
sia vai kaupallisia innovaatioita. Siellä 

on mahdollisuuksien 
houkutteleva maailma, 
joka meidän pitäisi 
pystyä näkemään ja 
avaamaan itsellemme. 
• On houkuttelevaa 

ajatella, että kaikki oli 
ennen paremmin ja unoh-

taa, että monet asiat olivat 
todella paljon huonommin. 

Sen vuoksi on turhan rajoit-
tavaa ajatella, että tulevaisuus 

on jotenkin rajattu, ymmärtämättä, 
että siinäkin rajatussa aikatilassa ovat 
kaikki ne samat mahdollisuudet, jotka 
meillä on tällä hetkellä tai on ollut 
jossain aikaisemmassa hetkessä. Sen 
näkökulman minä haluaisin tarjota 
suomalaisille. 

JOHANNES KOROMA huomautti, 
että kovin usein vasta jälkikäteen 
ymmärretään, mikä voima piti kehi-
tyksen liikkeessä. Nyt uskotaan digi-
talisaatioon, jonka koko merkitystä ei 
ole vielä voitu nähdä, vaikka sillä on 
varmasti merkittävä rooli tuottavuu-
den kasvun kannalta.  Suomalaisen 
hyvinvointiyhteiskunnan ehtona on 
silti yhä vientiteollisuuden renessanssi 
ja julkisen sektorin tehostaminen. 
Muutoin joudumme tunnustamaan 
ikääntymisen ja viennin heikentymi-
sen uudeksi normaalitilaksi Suomessa, 
jolloin seuraava sukupolvi peri meiltä 
aivan erilaisen yhteiskunnan. 

• Oikeudenmukaisen yhteiskunnan 
unelmasta ei ole syytä luopua. Suomi 
on kansakuntana pieni, ei kaikkein 
vauraimpiin kuluva ja mieluummin 
syrjäänvetäytyvä kuin korokkeelle 
pyrkivä julistaja. Nokian tuoma 
menetys nosti meidät tasolle, jossa 
pysyminen edellyttäisi kansakunnalta 
tiukkaa taloudellista itsekuria ja hyvin 
tavoitteellista ajattelua. Merkkejä siitä 
ei ollut 1990-luvulla, eikä niitä näy 
nytkään. 

• Suomen idea lienee 
pohjoismainen hyvinvoin-
tivaltio. Se on riittävän 
hieno viiteryhmä määrit-
tämään asemamme kansa-
kuntien joukossa. Teollisuu-
dessa laskettiin 1980-luvulla, 
mitä meiltä edellyttäisi Ruot-
sin elintason saavuttaminen 
vuoteen 2000 mennessä. Poliiti-
kot pitivät sitä haihatteluna, mutta 
tavoite ehdittiin sekä saavuttaa että 
menettää jo ennen vuotta 2000. Nyt 
vanha idea sopisi uudelleen lämmitet-
täväksi. 

Onko kansakunta  
jakautumassa

JOHANNES KOROMA herätti 
kysymyksen kansankunnan uudesta 
jakautumisesta, josta media puhuu 
lähes päivittäin. Onko Väinö Linnan 
yhdistämä kansakunta uudelleen 
jakautumassa suuren yhdistävän aja-
tuksen puutteessa.  

• Viimeksi Suomen Pankki on 
kohdistanut huomiota sukupolvien 
väliseen eroon. X- ja Y-sukupolvien 
sanotaan olevan väliinputoajia, joiden 
vaurastuminen ei jatku samalla tavalla 
kuin edeltävien. Vaurastumisen 
mahdollisuus on ollut tärkeä motivaa-
tio ponnisteluille perheen ja kansa-
kunnan hyväksi. Nyt tulevaisuus on 
muuttumassa epävarmaksi. Mitä siitä 
seuraa? Onko vaara, että sukupolvien 
arvot alkavat poiketa toisistaan olen-
naisella tavalla? Kenties Suomen idea, 
ajatus tulevaisuudesta ja sivistyksel-
lisestä kehittämisestä ei enää olekaan 
yhtä selvä kuin se on ollut meille. 

• Muutos ei kuitenkaan ole ollut niin 
raju, kuin mediassa ja poliittisessa 
kielenkäytössä sanotaan. Tuoreet 
tilastot osoittavat, etteivät silppu- ja 
pätkätyöt eikä prekariaatin koko ole 
lisääntyneet väitetyllä tavalla. 

SIXTEN KORK-
MAN myönsi, että 
polarisaatiota on aito 
ongelma, joskaan ei 
Suomen ongelma. Se 

on globaali ongelma. 
Juuri digitalisaatio jakaa 

maailmaa. Myös sukupo-
vien välinen ongelma on 

jossain määrin todellisuutta. 

 • Kyllähän me olemme tietyllä 
tavalla etuoikeutettuja. Yli 65-vuoti-

aiden osuus kasvaa tuntuvasti ja työ-
ikäisiä nuoria on liian vähän. Mutta 
eivät nämä nuoret siitä valita. 

Tuuli Kaskinen viittasi demografi-
aan todeten, että nuorempien ikä-
luokkien koon arvioiminen on varsin 
ongelmallista. Kysymys ei ole jakau-
tumisesta, vaan pikemminkin pirsta-
loitumisesta. Jakoviivoja voidaan vetää 
mihin tahansa väliin. Kuitenkin vielä 
lähimenneisyydessä suomalaisten 
homogeenisuus näyttäytyi erityisenä 
vahvuutena. 

• Totuimme samankaltaisuuteen, 
pieniin tuloeroihin, tuttuihin naa-
pureihin ja kykyyn sopia. Miten me 
pystymme hoitamaan hommat nyt, 
kun ei enää ollakaan samasta puusta.  
Nyt tuolloin ajattelu hieman hymyi-
lytti häntä, koska yksilöllistyminen on 
ollut nopeaa ja voimakasta. Se tarkoit-
taa montaa erilaista porukkaa erilai-
sissa elämäntilanteissa.

• Tutkijoiden sanotaan tekevän alle 
30-vuotiaina parhaat oivalluksensa ja 
suurimmat löydöksensä. Sama pätee 
aika monessa muussakin asiassa. 
Suhtaudun luottavaisesti nykyisten 
alle 30-vuotiaiden, hyvin koulutettu-
jen luovaan kykyyn, mutta on pakko 
tunnustaa, että heitä on sittenkin aika 
vähän. Me tiedämme, että jos nuoria 
miehiä on liikaa ja he ovat toimet-
tomia, ne rupeavat sotimaan. Mutta 

Tuuli Kaskinen: 
”Me tiedämme, että 
jos nuoria miehiä 
on liikaa ja he ovat 
toimettomia, ne 
rupeavat sotimaan. 
Mutta samat nuo-
ret miehet ja naiset 
saavat aikaan pal-
jon yhteiskunnalle 
hyvää ja hyödyllistä 
toimeliaisuutta, kun 
he tarttuvat avau-
tuviin mahdolli-
suuksiin.” 

Sixten Korkman: 
”Suomi on maa, 
jolla on loistava 
menneisyys ja upea 
tulevaisuus, mutta 
nykyisyys on vali-
tettavaa rämpimistä 
suossa. Jos pys-
tymme tekemään 
päätöksiä, se antaa 
tulevaisuuden 
uskoa investoin-
neille Suomeen ja 
Suomessa.” 

””

””
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samat nuoret miehet ja 
naiset saavat aikaan pal-
jon yhteiskunnalle hyvää 
ja hyödyllistä toimeliai-
suutta, kun he tarttuvat 
avautuviin mahdollisuuk-
siin. 

• Jos ikäjakautuma on demo-
graafinen fakta, ja sen vuoksi 
meillä on aika pieni nuorten 
ryhmä, niin mikä olisi se tapa, jolla 
me kaikki muutkin voisimme olla 
vähän niin kuin 24-vuotiaat. 

JUHANI SALONIUS opponoi aja-
tusta kansan kahtia jakautumisesta. 
Hänen mielestään erityisesti media 
tuo sen joka asiassa turhaan esille. 

• Aina haetaan kansakuntaa jakavia 
piirteitä, jolloin väite alkaa toteut-
taa itseään. Sen sijaan pitäisi miet-
tiä, miten asioita viedään eteenpäin 
yhdenvertaisuuden tasolla tasa-arvon 
ja perustuslain hengen mukaisesti. 

• Aina sanotaan, että etuoikeutettu 
vanhempi sukupolvi on saanut kai-
ken. Ei kysytä, mitä he ovat antaneet: 
hyvä kun saivat leipäkortilla päivit-
täisen ravintonsa kasaan. Ei silloin 
puhuttu opintorahoista tai lainoista. 
Nyt kaikilla on ilmainen koulutus ja 
terveydenhuolto. Pahoitan mieleni, 
kun nuoriso protestoi opintotukijär-
jestelmän pieniä muutoksia. Ei silloin 
ollut tukia, ei asumistukea, ei aina 
opiskelijaboksiakaan..  

Salonius muistutti, ettei Suomen 
tulevaisuutta voi rakentaa vain digi-
talisaation tai robotisaation varaan. 
Aina tarvitaan myös käsipareja ja 
fyysistä työtä.

OLLI ALHO huomautti, että on nii-
den rinnalla syytä korostaa myös kor-
keaa koulutusta, hyvän ammatillisen 
koulutuksen lisäksi tarvitaan maiste-
reita ja mestareita.

• Me joudumme ratkaise-
maan, miten yhteiskunta 
järjestetään ja pohjoismai-
nen malli luodaan uudel-
leen siinä maailmassa, joka 
on korostetusti digitaalinen, 
ja jossa verotuloja on aiempaa 
vaikeampi pitää maan rajojen 
sisäpuolella. Edessä on enemmän 
globaaleja kuin paikallisia haas-
teita. Tästä ei ole keskusteltu tar-
peeksi. Poliitikoiltakin puuttuu näke-
mys siitä, millaisilla malleilla tämän 
voi ratkaista. 

• Yksi mahdollinen tapa järjestää se, 
voisi olla perustulo, vaikka se ei ole 
mikään yksiselitteinen ratkaisu.

Vähennetään byrokratiaa

JUHANI SALONIUS piti tärkeänä, 
että aluksi poistetaan joitakin ongel-
mia, jotta päästään käsiksi mahdolli-
suuksiin. EU:n tuoma turha byrokra-
tia on vain marginaalista. Sen sijaan 
kotimaisin toimin voitaisiin keventää 
byrokratiaa paljon enemmän. Pienet-
kin muutokset lisäisivät merkittävästi 
esimerkiksi yrittämisen motivaatiota. 

 • Erityisen kamalaa on työmarkkina- 
ja työoikeusbyrokratia. Järkyttävän 
tarkasti säädellään työaikakysymyksiä 
ja muita työntekoon liittyviä määräyk-
siä. Se huolestuttaa ja pelottaa varsin-
kin pienyrittäjiä. 

 • On myös hyviä esimerkkejä toimi-
aloista, joilla on onnistuttu väljentä-
mään näitä määräyksiä. Kaikki kie-
toutuu lopuksi paikallisen sopimisen 
mahdollisuuksiin. Sen onnistuminen 
olisi merkittävä askel oikeaan suun-
taan. Paikallinen sopiminen pitäisi 
auktorisoida niin, että se kunnioittaisi 
ihmisten sopimusvapautta. 

TUULI KASKINEN 
yhtyi Juhani Saloni-
uksen näkemykseen. 
Työmarkkinabyrokra-
tia on Suomea pelas-

tavalle pienyrittäjällä 
suuri ongelma.

 • Itse johdan parinkym-
menen työntekijän ja parin 

miljoonan euron yritystä. 
Tietysti työntekijät tarvitsevat 

monenlaista suojaa, mutta allekir-
joitan sopimisen monimutkaisuuden. 
Ilman koulutusta se olisi ollut vaikeaa. 
Silti aika ajoin edessä on ihmeellisiä 
tilanteita, joita ei pysty mitenkään 
ennakoimaan. 

• Pienyritysten syntymistä ja niiden 
kasvamista keskikokoon tulisi kai-
kin tavoin tukea. Keskikoko on aivan 
ratkaisevaa, sillä niiden varassa Suomi 
voi kehittyä. 

SIXTEN KORKMAN myös uskoi 
säätelyn kaikkinaisen parantamisen 
myönteiseen vaikutukseen. Verotuk-
sen järkevöittminen, julkisia palveluita 
tehostaminen ja työmarkkinoiden 
toimivuuden parantaminen vaikutta-
vat ajan mittaan merkittävän myöntei-
sesti. Mutta yhden asian korjaaminen 
erikseen ei riitä.

• Akuutin tilanteen korjaamiseen ei 
ole keinoja. Minä en tiedä mitään rat-
kaisua nykyiseen tilanteeseen. Tästä 
suosta ei nousta nopeasti. Pitkällä 
tähtäyksellä olemme itse oman kohta-
lomme määränneet.

JOHANNES KOROMA huomautti, 
ettei vieläkään ymmärretä tasapainon 
vaatimuksia. Työmarkkinabyrokra-
tian keventäminen auttaa, mutta ei 
ratkaise. Suuressa kuvassa julkinen 
sektori on yli puolet kansantaloudesta. 
Kansantuotteen pitäisi kasvaa ainakin 
neljänneksellä, jotta tasapaino saavu-

Johannes Koroma: 
” Muutos ei kuiten-
kaan ole ollut niin 
raju, kuin medi-
assa ja poliittisessa 
kielenkäytössä 
sanotaan. Tuoreet 
tilastot osoittavat, 
etteivät silppu- ja 
pätkätyöt eikä pre-
kariaatin koko ole 
lisääntyneet väite-
tyllä tavalla.” 

”

”

Keskiluokka katoaa

SIXTEN KORKMAN 
tuki ajatusta käsiparien 

tarpeellisuudesta. Suuri 
ongelma on sen sijaan 

keskiluokan häviäminen. 
Se tulee olemaan katastrofi 

perinteisille työväenpuolueille. 
Keskiluokan häviäminen on suuri 

yhteiskunnallinen kysymys, sillä nyt 
keskiluokka kannattelee hyvinvointi-
valtiota. 

• Monia maita, mm. Yhdysvaltoja, 
Ranskaa ja myös Suomea yhdistävän 
populismin taustalla on maailman 
muuttuminen hirveän monimutkai-
seksi. Digitalisaatio, teknologia ja 
globalisaatio yhdistettynä maailman 
fragmentoitumiseen estää näkemästä 
isoa kuvaa. Keskiluokkaa ei voi tyy-
dyttää, koska ne eivät saa sitä, mitä 
heille on luvattu, jolloin ihmiset suut-
tuvat, pelkäävät ja kääntyvät sisään-
päin, Seurauksena on kansallisvaltion 
kaipuu. 

• Tietenkin he ovat väärässä ja hake-
vat ratkaisua väärästä suunnasta. Se 
on traagista, mutta niin siinä käy. Kun 
ei ymmärretä kokonaisuutta, tarvittai-
siin jonkinlaista selkokielistä keskus-
telua, jotta ihmisille voitaisiin kertoa 
mihin mennään. 

TUULI KASKINEN kysyi, mikä Suo-
men uusi johtoajatus voisi olla? Missä 
voisimme oikeasti olla parempia kuin 
joku muu? Meitä suomalaisia arvos-
tetaan tavastamme järjestää tämä 
yhteiskunta. Olemme aivan poikke-
uksellisella tavalla kyenneet pitä-
mään ihmiset mukana. Suomi voittaa 
kaikki kilpailut kun mitataan korrup-
tiota, kilpailukykyä, tehokkuutta jopa 
homogeenisuutta. Muualla maail-
massa sitä arvostetaan ja ihaillaan. 

Juhani Salonius: ” 
Kaikki kietoutuu 
lopuksi paikallisen 
sopimisen mah-
dollisuuksiin. Sen 
onnistuminen olisi 
merkittävä askel 
oikeaan suuntaan. 
Paikallinen sopi-
minen pitäisi auk-
torisoida niin, että 
se kunnioittaisi 
ihmisten sopimus-
vapautta.”

”

”
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tettaisiin ilman merkittäviä menojen 
leikkauksia. Hitaan kasvun aikana 
siihen tuskin riittää edes neljännes-
vuosisata. Ymmärrämmekö mitä tämä 
todellisuus tarkoittaa suomalaisten 
ajattelutapaan, päätöksentekoon ja 
meidän lapsillemme?

 Apple ja Google  
muokkaavat maailmaa

TUULI KASKINEN muistutti, että 
viime vuosina eniten maailmaa ovat 
muuttaneet Apple, Google ja Face-
book. Maailma näyttää sellaiselta, 
miksi ne ovat sitä muokanneet ja 
millaiseksi ne ovat organisoineet 
ihmisten välisen yhteydenpidon. Sillä 
on suuri merkitys myös tulonmuo-
dostukseen, vaikka ne eivät olekaan 
suuria työnantajia. Digitalisaatio tap-
poi tuhansien työntekijöiden Kodakin. 
Nyt muutamalla kymmenellä työnte-
kijällä tehdään sama liikevaihto kuin 
Kodakin aikaan tuhansilla. 

• Se pakottaa tietenkin pohtimaan, 
onko tulevaisuudessa työtä ja kuinka 
paljon sitä on. Itse uskon, että työtä 
riittää, mutta se on aika erilaista. 
Siksi onkin äärimmäisen tärkeää etsiä 
digitaalisia ratkaisuja aina kun se on 
mahdollista. Itse olen viime vuosina 
tullut hyvin digiuskovaiseksi. Maan 
hallitus on tehnyt aivan oikein nosta-
essaan sen kärkihankkeeksi. Ministe-
riöissäkin voitaisiin toimia vielä paljon 
nopeammin. Siellä on edelleen jarrut 
päällä.  

• Hyvä esimerkki on liikenteen suun-
nittelu. LMV on onnistunut viemään 
eteenpäin ns. mobility service -aja-
tusta, jossa ei tarvita omaa autoa. Se 
on erilaisten palvelujen yhdistelmä. 
Käytetään välillä yksityisautoa, välillä 
taksia ja välillä joukkoliikennettä. Se 
on oivallinen esimerkki yhteiskunnan 
muutoksesta. 

• Avainkysymys on, mitä ovat tulevat 
digitaaliset ratkaisut, ja miten suo-
malaista yhteiskuntaa voidaan ohjata 
niitä toteuttamaan. Mikään nopea yli-
huomisen ratkaisu se ei ole, mutta siitä 
suunnasta tulevaisuus ja kasvu löy-
tyvät. Digitalisaation polulla olemme 
vasta aivan alkuvaiheessa.

OLLI ALHO sanoi ymmärtävänsä 
byrokraattien henkistä tuskaa: Maata 
on aina lailla rakennettu, ja siksi on 
vaikea purkaa. Itsenäisyys syntyi, 
kehittyi ja suojattiin nimenomaan 
laeilla. Siksi tarvitaan laki vanhan pur-
kamiseen ja laki uuden sallimiseen. 

• On pakko miettiä, kuinka paljon 
nykyinen lainsäädäntö estää kehitystä 
ja innovaatioita. Nyt on hyväksyttävä 
digitalisaatio kaikkialla, missä sillä 
voidaan lisätä tehokkuutta ja tuotta-
vuutta.  

JUHANI SALONIUS palautti 
mieleen kansleri Kari Raivion sanat 
yliopistouudistuksesta, joka on kuin 
hautausmaan siirtämistä, paikallisilta 
ei siinä saa paljon apua. Virkamiehet 
miettivät omaa asemaansa. Sen sijaan 
olisi syytä miettiä, miten tarvittavat 
muutokset voidaan toteuttaa kohtuul-
lisin ehdoin ja ylimenokausin, sekä 
kannustaa muutokseen. 

SIXTEN KORKMAN korosti, että 
mitään nopeaa kohennuskeinoa ei ole. 
Lyhyellä aikavälillä Suomi on ajopuu. 
Ajan mittaan riittäisi, jos instituutiot 
saadaan toimimaan tehokkaasti. 

• Käytän aina tätä samaa slogania: 
Suomi on maa, jolla on loistava men-
neisyys ja upea tulevaisuus, mutta 
nykyisyys on valitettavaa rämpimistä 
suossa. Lause on käyttökelpoinen 
vuodesta toiseen. Jos pystymme teke-
mään päätöksiä, se antaa tulevaisuu-
den uskoa investoinneille Suomeen ja 
Suomessa. 

Tuuli Kaskinen: 
”Uskon, että työtä 
riittää, mutta se on 

aika erilaista. 
Siksi onkin  

äärimmäisen tärkeää 
etsiä digitaalisia  

ratkaisuja.” 

”
”UPM:n kehitystyön tuloksena syntyneen uusiutuvan dieselin 

raaka-aine on selluntuotannon tähde, mäntyöljy. UPM BioVerno 
valmistetaan vastuullisesti kokonaan Suomessa. Ruoan tuotanto-
ketjujen ulkopuolella.

UPM BioVerno -dieseliä voit tankata St1- ja ABC-asemilla. 

Tankkaa lisää tietoa osoitteessa www.upmbiopolttoaineet.fi

#UPM   #BioVerno

Hyvä suomalainen autoilija! 
Vedä reilusti kotiin päin ja tankkaa 
dieseliä, jonka juuret ovat suomalaisessa 
metsässä. UPM BioVerno on kaikkiin 
diesel moottoreihin sopiva UPM:n 
kehittämä huipputuote. Läpikotaisin testattu 
ja maailmalla palkittu uusiutuva diesel, 
joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 

Powered by 
UPM BioVerno

UPM_BioVerno_Klubilehti_210x270_220316.indd   1 22/03/16   11:13
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Arvo Kokkosen merenherkkumyymälälle myönnetty 
Paistinkääntäjien Rôtisseurs-kilpi 

Merenherkkujen erikoisliike 
Arvo Kokkonen Oy Avoinna 

torstaisin ja perjantaisin 
klo 12–18.

Kuussillantie 16  |  01230 Vantaa  |  PL 12, 00771 HELSINKI  |  Puh. (09) 278 6070   

info@arvokokkonen.fi     www.arvokokkonen.fi

Merenherkkumyymälämme sai arvostetun Rôtisseurs-kilven 
osoituksena korkealaatuisista tuotteista ja palvelutasosta 

– ainoana pääkaupunkiseudun merenherkkujen erikoisliikkeenä.

Huom !
Kansainvälisenä Rotisseurs 

 kilpipäivänä lauantaina 23.4
 myymälämme on avoinna

klo: 10-15. Tervetuloa! 

www.palta.fi

Palta - Uuden työn edelläkävijä.

Palta_mainos.indd   1 4/1/2016   9:19:35 AM

• Sanotaan, ettei tarvita idealismia, 
kunhan poistetaan ongelmia. Kyllä 
sekä poliitikkojen että viranomais-
ten pitäisi pystyä tarjoamaan myös 
innostavia visioita. Uskon edelleen 
sellaisten asioiden tärkeyteen kuin 
itsenäisyys, demokratia ja ajatukseen 
kulttuurisen identiteetin tärkeydestä. 
Suomella se on hyvin vahva, kuten 
myös sivistys, jota jo Snellman oli 
ajamassa. Siinä meillä on ikään kuin 
kansakunnan oikea tie, tästä identi-
teetistä on syytä pitää kiinni. Pienen 
kansan vahvuus on kulttuurissa.

• Mielelläni kysynkin, mikä on joh-
tajuuden taso Suomessa, erityisesti 

poliittisen johtajuuden. Julkisella 
puolella on heikkoa johtajuutta. Hal-
lituksella on paljon vastuuta, mutta 
vain rajallisesti valtaa. Kansakuntaa 
pitäisi innostaa näkemään tulevai-
suutensa valoisana, jolloin nykyisen 
aluskasvillisuuden raivaaminenkin 
olisi helpompaa. On hyvä, että meillä 
on naapurissa edes yksi kunnollinen 
maa, - Ruotsi, jossa on ymmärretty ja 
uskallettu ryhtyä rakenteiden korjaa-
miseen ajoissa. 

OLLI ALHO lisäsi, että naapuris-
samme Virossa on myös ymmärretty 
kulttuurin merkitys kansakunnan 
voimavarana.  Siellä on uskallettu 

tehdä radikaaleja uudistuksia ja rikko-
maan perinteiset ajatustavat. Hallinto 
käytti sitä valtaa, joka niillä oli ja teki 
päätöksiä.

JUHANI SALONIUS totesikin, että 
pelkästään tiedon jakamisella päättä-
misen taso ei kohene. Tarvitaan myös 
vastuuta päätösten toteuttamisessa, 
eikä vastuu saisi jakautua hallituksen 
ja opposition rajalinjaa pitkin. 

JOHANNES KOROMA kertoi luke-
neensa, että Ruotsissa keskitettiin 
voimavarat aidosti tuottavien keski-
suurten yritysten perustamiseen ja 
kehittämiseen, ei niinkään pien- ja 

mikroyrittäjyyteen kuten Suomessa. 
Kun entisten nokialaisten työntekijöi-
den yritykset nyt palkkaavat toista tai 
kolmatta työntekijäänsä, Ericssonin 
perilliset palkkaavat sata uutta työn-
tekijää. Suomessa on syntynyt paikal-
lista yrittäjyyttä, mutta vaihtotasetta 
se ei riitä korjaamaan. Rikastuminen 
ei Suomessa ole hyväksyttävä tavoite, 
siksi pienyrittäjyys on helpompi 
hyväksyä. 

- Digitalisaatio vie juristien, lää-
kärien, journalistien ja insinöörien 
töitä, - eikä vain yksinkertaisimpia. 
Yllättävästi journalistit ovat joutuneet 
kokemaan sen ensimmäisinä. Vasta 
kun koulutuksiin ja osaamiseen liittyy 

luovuus, se muuttuu korvaamatto-
muudeksi.

TUULI KASKINEN muistutti, että 
Suomessa on maailman parhaat pro-
sessit, mutta uudenlaisten aloitteiden, 
ajatusten ja toteutusten käyntiin saa-
minen on ilmiömäisen vaikeaa. Suo-
men suuntaa etsittäessä yksi mahdol-
linen suunta on hiilivapaa maailma. 
Siihen pitäisi uskaltaa luottaa. 

• On tärkeää nähdä ilmastokysymys 
mahdollisuutena, jonka lisäksi tarvi-
taan luovuutta ja innovatiivisuutta, 
- ja joustavuutta myös viranomaisilta. 
Vastikään todettiin, että maailman 

kymmenestä lupaavimmasta innovaa-
tiosta suurin osa olisi kielletty lainvas-
taisena Suomessa. 

• Digitalisaation lupaus ei ole tieten-
kään mitenkään uniikki meille. Kyse 
on vain siitä, kuka sen tilan nopeim-
min täyttää. Sen lisäksi tuuli- ja aurin-
koenergia ovat Suomen tulevaisuutta, 
vaikkeivät ehkä ihan niin ylivoimaisen 
tärkeitä kuin on väitetty. Niihin on 
kuitenkin viisasta panostaa. Varhai-
nen ympäristöön panostaminen on 
meille mahdollisuus, enemmän ehkä 
ajattelutapana kuin korostetusti teol-
lisena tuotantona. Kehityksen eturi-
vissä on mahdollisuus luoda brändiä, 

”
Olli Alho: ”Virossa on ymmärretty kulttuurin merkitys 
kansakunnan voimavarana. On tehty radikaaleja  
uudistuksia ja rikottu perinteiset ajatustavat.”
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jolla on laajasti lisäarvoa viennissä 
ja kansallisen mielikuvan vahvista-
misessa. Useimmat teollisuusmaat ja 
monet kehitysmaistakin tavoittelevat 
sitä, jolloin edelläkävijän asemasta on 
meille etua. 

Yhteisöllisyys on voima
Keskustelun johtopäätös oli, että ulko-
puolelta katsoen Suomi ja suomalai-
set näyttävät edelleenkin heijastavan 
vahvaa yhteisöllisyyttä ja kanssaihmi-
sistä välittämistä. Molempia pidettiin 
tärkeinä arvoina. Vaikeina aikoina 
korostuvat kulttuuri, sivistys ja yhtei-
söllisyys. 

Suomessa ei ole riittävästi eikä 
ajoissa ymmärretty, että käynnissä on 

mittava teknologinen murros, johon 
on sopeuduttava. Se ennakoi pitkäkes-
toista muutosta monilla elämän aloilla. 
Tarvitaan myös jatkuvaa ponnistelua 
sen ymmärtämiseksi, että Suomen 
pelikenttä on koko maailma. Ei meitä 
kukaan täältä pohjan perukoilta tule 
hakemaan tanssiin. Kyllä täältä on 
tuppauduttava edelleen isoihin salei-
hin.

Suomen viime vuosien hallitus-
ten lähestymistapaa taloudellisten 
ongelmien ratkaisemiseen pidettiin 
riittämättömänä. Poliittinen johtajuus 
on ollut heikkoa ja oppositiota myö-
ten vastuuta maan kehittämisestä ei 
ole otettu. Historiallisen murroksen 
edessä ei riitä perinteinen talouspo-

litiikka, vaan tarvitaan voimallista 
innovaatiopolitiikkaa. 

Digitalisaatio tunnistettiin yhteis-
kunnan lävistäväksi tuottavuusloi-
kaksi, joka parhaimmillaan tekee 
työstä mielenkiintoisempaa, jousta-
vampaa sekä monin tavoin tehok-
kaampaa. Etuna on, että digiaikana 
liiketoimintaa voidaan luoda ilman 
merkittävää pääomaa, jos vain on 
skaalautuvuutta. Tulossa on luo-
via, intuitiivisia ja ongelmia ratkovia 
koneita, jolloin työn tuottavuus kas-
vaa, kun ihmisen ja koneen työnjako 
rakennetaan uudelta pohjalta. Suomen 
tulisi olla tämän tutkimuksen kärki-
maita. 

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

Varaukset

hotellimaailma.fi 

tai 020 055 055 

(0,59 €/min + pvm/mpm)

@cumulushotelscumulus.fi

Rento ja uudistuva 
kaupunkihotelli

”
”suomalaiset näyttävät edelleenkin heijastavan vahvaa 
yhteisöllisyyttä ja kanssaihmisistä välittämistä. Vaikeina 
aikoina korostuvat kulttuuri, sivistys ja yhteisöllisyys.”

 

 
 
 

 
 

       Tule nauttimaan kuoron 
 ensimmäisestä kahvikonsertista 

 

 
 

Serenadeja, keväisiä lauluja ja 
oopperakohtauksia 

KEVÄTKONSERTISSA 
Ritarihuone, Ritarikatu 1, Helsinki 

 

Keskiviikkona 11.5.2016 klo 19:00 
 

Kuoroa johtaa HENRIK LAMBERG 
 

Ennakkovaraukset: www.klubinkuoro.fi/konsertit,  
Helsingin Suomalainen Klubi puh. (09) 586 8830,  

klubimestari@klubi.fi ja kuoron jäsenet. 
 

Ohjelman hinta 25 €/hlö sisältäen kahvitarjoilun. 
 

 
                 TERVETULOA! 
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Teksti: Martti Enäjärvi
Kuva: Antti Virkkunen 

M
IN

U
N

 K
L
U

B
IN

I 
Vappulounaita jo yli 50 vuotta

Enäjärvi halusi avata klubia  
ja laittaa talouden kuntoon

Arvostakaamme niitä rohkeita ja ennak-
koluulottomia perustajajäseniämme, 
jotka ryhtyivät tosi toimiin 140 vuotta 
sitten. Tänä päivänä näemme Klu-

bimme siltana sukupolvien välillä ja suomalaisen 
kulttuurin vaalijana. 

Helsingin Suomalaiseen Klubiin liityin vuonna 
1990. Tosin kävin Klubilla vappua viettämässä 
sukulaisteni kanssa jo vuodesta 1966, eli yli 50 
vuotta. Aloitin talous- ja hallintotoimikunnassa 
pian liittymiseni jälkeen, jolloin pääsin tutustu-
maan Klubin perustoimintoihin. Klubin puheen-
johtajana toimin vuosina 1996-2001. Tarkoituk-
sena oli silloin uudistaa ja avata Klubia ja saada 
sen talous nousuun.

Klubi sai  
uutta virtaa
Yhdessä johtokunnan sekä silloisen toiminnan-
johtajan Jouko Liusvaaran ja muiden Klubin 
aktiivijäsenten kanssa ryhdyimme tuumasta 
toimeen. Uusia harrastuspiirejä perustettiin 
runsaasti. Kuoro ja orkesteri sekä Suomen 
kansan sähköinen muisti saivat alkunsa. Talon 
koko osakekanta siirtyi haltuumme. Jäsenmäärä 
lähti nousuun, kasvaen 700 hengellä kuudessa 
vuodessa. Kaiken muun Klubilla olleen hyvän ja 
monipuolisen toiminnan lisäksi Klubi sai näistä 
uutta virtaa.

Klubin neljä johtavaa periaatetta ovat alusta 
alkaen olleet suomalaisen kulttuurin vaaliminen, 
yhteiskunnallisen keskustelun käyminen, maan-
puolustushenki ja sosiaalinen kanssakäyminen, 
eli veljellinen yhdessä olo. Tältä pohjalta on Klu-
biamme upeasti kehitetty myös viime vuosina ja 
nyt. Klubin puheenjohtajalla ja johtokunnalla on 
tässä suhteessa keskeinen rooli.

Klubi juhli 20 tuntia  
vuosituhannen vaihdetta
Tärkeintä Klubin toiminnassa on se hyvä henki, 
joka siellä vallitsee. Aina ei tarvitse eikä voi olla 
samaa mieltä kaikkien klubiveljien kanssa kai-
kista asioista, mutta keskinäinen kunnioitus ja 
arvostus täytyy säilyttää. Klubilla on erinomaiset 
toimihenkilöt, toiminnanjohtaja, sihteeri ja klu-
bimestarit, jotka luovat klubihenkeä. Toimikun-
tien ja harrastuspiirien vetäjät ovat keskeisessä 
asemassa toimintaa kehitettäessä, viestintää ja 

omaa lehteämme unohtamatta. Hyvä ravintola-
palvelu on meille tärkeätä.

Näin 140-vuotisjuhlavuonna palautuu mie-
leeni erityisesti kolme merkittävää juhlatilai-
suutta, jotka osuivat puheenjohtajakaudelleni. 
Klubin 120- ja 125-vuotisjuhlat ja Millenium 
-juhla vuonna 2000. Uuden vuoden iltana ja yönä 
pidimme Klubin 20 tuntia auki. Kaikki kerrokset 
olivat täynnä klubiveljiä perheineen ja ystävi-
neen. Katsoimme suurelta ”screeniltä”, miten 
vuosi 2000 vaihtui Tokiossa, Bejingissä, Mosko-
vassa, Tel Avivissä sekä Helsingin lisäksi Tukhol-
massa, Pariisissa ja Lontoossa. Vuosituhannen 
vaihtuessa Washingtonissa olimme jo nukku-
massa. Haastattelimme ihmisiä eri pääkaupun-
geissa, söimme hyvin ja lauloimme yhdessä. 
Lupasin, että vastaavat juhlat järjestetään Klu-
billa vuonna 3000, kun ihmiskunta jälleen vaih-
taa uudelle tuhat luvulle. Aina on syytä Klubilla 
katsoa myös eteenpäin.

Tulen Klubille  
kuin kotiini
Klubillamme riittää jokaiselle jotakin: Kult-
tuurista liikuntaharrastuksiin, korkeatasoisista 
esitelmätilaisuuksista hauskan pitoon. Uutena 
harrastuksena löysin itse biljardin ja suunnitte-
len skruuvin aloittamista. Lisääntyvä kansain-
välisyys ja eurooppalaisuus ovat vaikuttamassa 
suomalaiseen elämänmuotoomme ja Klubimme 
toimintaan. 

Tulen Klubille kuin kotiini tapaamaan hyviä 
ystäviä, kuulemaan hyviä esityksiä ja viihty-
mään. Sellainen on minun Klubini. Sellainen on 
meidän Klubimme.

Martti Enäjärven puheenjohtaja-
kaudella Klubi hankki itselleen
Kansakoulukuja 3:n kiinteistön.

”
Tulen Klubille kuin kotiini tapaamaan hyviä ystäviä, 
kuulemaan hyviä esityksiä ja viihtymään. 
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 Minun Klubini

Kunnia sille,  
jolle se kuuluu

Klubiveli Antti Henttonen, 94, on saanut 
pitkän elämänsä aikana huomionosoituk-
sia, joista kaksi on erityisen tärkeää.

Valtion menojen karsinta oli käynnissä, 
kun nuori opettaja Antti Henttonen 
siirtyi töihin Helsinkiin yli kuusi vuo-
sikymmentä sitten.

”Ukko ilmoitti, että kouluun ei kosketa”, sanoi 
valtiovarainministeri Juho Niukkanen, jonka 
tehtävänä oli karsia neljännes vuoden 1953 
valtion budjetista. Lopulta ”niukkasbudjetti” 
teilattiin ja eduskunnassa sen säästöt muuttui-
vat menonlisäyksiksi.

Opetusneuvos Antti Henttonen muistaa tuon 
”karsinnan” hyvin, koska oli aloittanut Opet-
taja-lehden päätoimittajana tuon vuoden april-
lipäivänä. Siinä työssä hän pysyikin seuraavat 
kolme tapahtumista rikasta vuosikymmentä 
aprillipäivään 1984.

”Työelämäni oli pelkkää aprillia”, Antti nau-
rahtaa. Ajat ovat tulleet mieleen nyt, kun valtio 
taas karsii menoja. 1950-luvun ”ukko” oli tie-
tysti presidentti J.K. Paasikivi.

”Paasikivi oli sitä mieltä, ettei opetuksesta 
karsita, vaikka kaikesta muusta tingittäisiin.” 
Kokenut koulumies muistuttaa, että opetuk-
sen varaan on Suomen tulevaisuus yhä tänään 
rakennettava. 

Henttonen avainhenkilöitä  
peruskoulua luotaessa
Antti on saanut useita huomionosoituksia 
ansioistaan, kuten Suomalaisen klubin kunnia-
jäsenyyden. Kaksi ”kunniaa” on ollut erityisen 
mieluista:

”Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n kunnia-
jäsenyys osoitti, että elämäntyötäni  arvostet-
tiin. Maalaispoika pääsi järjestöön, jossa ovat 
professoritkin.”  

Siihen olivatkin vahvat perustelut. Antti 
Henttonen oli yksi avainhenkilöistä ajettaessa 
1970-luvun  peruskoulu-uudistusta, jota myös 
vastustettiin ankarasti. Nyt on ollut miellyttä-
vää lukea suomalaisen koulujärjestelmän maail-
manmestaruudesta PISA-tutkimuksissa.

”Minua haukuttiin ´peruskoulu-Hönttöseksi ,́ 
mutta uudistus toteutui. Työelämään liitty-
nyt tärkeä tapahtuma oli opettajajärjestöjen ja 

niiden lehtien yhdistyminen. Yhteiskunnan kehitys 
poiki peruskoulun, se synnytti OAJ:n, joka taas tur-
vaa äitinsä tulevaisuuden”, Antti sanoo.

Toinen merkittävä huomionosoitus on kunniara-
jajääkärin titteli. Tähänkin ovat vahvat perustelut. 
Antti Henttonen oli Antrean pitäjän 17-vuotias suo-
jeluskuntalainen, kun talvisota puhkesi. 

”Meidät komennettiin murtuneeseen Summaan 
rajamiesten avuksi torjumaan vihollista. Muistan 
aina tankkien kolinan ja jo kuuluvat ´uraa´-huudot, 
kun vihollinen lähestyi. Sitten tuli komento: pistimet 
päälle!” Antti kertoo.

Komento merkitsi sitä, että vihollisen kanssa 
jouduttaisiin suoraan tappeluun. Voi vain kuvitella, 
miltä nuorista pojista tuntui – heiltähän puuttui 
oikea sotilaallinen koulutuskin.

”Sitten edellämme olevat aikuiset miehet saivatkin 
tankit pysäytetyksi ja vihollinen perääntyi.”

Noihin aikoihin syntyi yksi suomalainen inno-
vaatio: Molotovin cocktail. Tulikoe käynnisti Antti 
Henttosen sodan, joka jatkui seuraavat vuodet. Nuo 
ajat palaavat joskus vieläkin uniin. 

”Saatoimme harjoittaa myös korsuopiskelua, joka 
valmisti minua opettajan ammattiin”, Antti kertoo. 
Hän joutui sodassa siihen, mihin siellä voi joutua: 
ampumaan vihollisia ja pelastamaan omia.

Kunniarajajääkäriksi  
perinteen vaalijana
”Äyräpäässä vein turvaan sirpaleista päähän haavoit-
tuneen poterotoverin, joka oli sokaistunut verestään. 
Syvärillä vedin komppanianpäällikköni turvaan. 
Kunniarajajääkäriksi minua ei tehty kuitenkaan 
sotaurhona vaan perinteen vaalijana.”

Antti Henttonen on harrastanut laulujen sanoit-
tamista – 330 kappaletta sekakuoro Peipposille.  
Runoja on julkaistu myös kirjana, kuten myös muuta 
hänen tekstiään.

Antin hymyilevä, elämänmyönteinen olemus on 
klubilla tuttu, vaikka perusteita katkeruuteenkin olisi 
ollut: vihollinen vei sukutilan, jossa oli harjoitettu 
maataloutta kymmenen sukupolvea.

”Minulla on ollut tapana tehdä kunniaa vainajan 
arkun ääressä. Pääsin kerran katsomaan lasikuvun 
alla lepäävää generalissimus Stalinin ruumista. En 
tehnyt kunniaa”, Antti Henttonen kertoo.

TEKSTI JA KUVA: TAPANI RUOKANEN
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”Minua haukuttiin ´peruskoulu-Hönttöseksi´, mutta uudistus toteutui”,  
Antti Henttonen muistelee peruskoulun syntyä.
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 Minun Klubini

Vuonna 2013 minut valittiin johto-
kuntaan ja samalla myös Olli Alhon 
jälkeen Ohjelmatoimikunnan puheen-
johtajaksi.  Olli opasti kärsivällisesti 
minua monella tavalla klubitoiminnan  
saloihin. Tunsin olevani koukussa. Se ei 
ollut huono tunne! 

Klubimme toiminta on vireää ja tar-
joaa mahdollisuuksia mitä erilaisimpiin 
mielenkiinnon kohteisiin. Olen kiin-
nostuneena seurannut klubiveljiemme 
keskustelua eri aiheista. On jännittävää 
havaita, miten aktiivista toimintamme 
on Klubin eri kerroksissa. Sitä aina tule 
ajatelleeksi, jos ei liiku näissä kerrok-
sissa.  Tekisi mieli sanoa, että Klubilla 
on oma ylä- ja alakulttuurinsa 5. ker-
roksen ohella.  Näin pitääkin. Ideat ja 
kokemukset kumpuilevat kerroksista 
riippumatta. 

Juhlasalin tilaisuudet ovat  
toiminnan kivijalka
Elämässämme yhä tavallisempi sana on 
yhteisöllisyys ja sitä klubiveljeys edus-
taa erinomaisesti. Me tapaamme talon 
sisällä ja ulkopuolella, käymme louna-
illa kantapöydässä, aistimme kulttuuria 
iltapäivämatineoissa, keskustelemme 
ja debatoimme.  Juhlasalin tilaisuu-
det ovat teemailtoineen hyvä kivijalka 
toiminnalle. Olen tietysti jäävi kaikkea 
tätä arvioimaan ohjelmatoimikunnan 
puheenjohtajana. Klubin eri toimikun-
nat ovat avanneet minulle loistavan 
tilaisuuden nauttia klubiveljien asian-
tuntemuksesta ja sitoutumisesta. 

Minun Klubini on elävä, suvaitseva, 
erilaisia mielipiteitä hyväksyvä ja paljon 
elämyksiä tarjoava, monipuolisesti kult-
tuurisanaa soveltava yhteisö. Nautin 
tästä kaikesta ja olen iloinen saadessani 
aistia klubiveljien ja henkilökunnan 
ystävyyden, kollegiaalisuuden ja aidon 
pyrkimyksen meidän kaikkien viihty-
miseen upealla, juhlavuotta elävällä 
Klubillamme.

AARNO CRONVALL

KUVA: ANTTI VIRKKUNEN

Klubi toi paljon  
uutta sisältöä elämääni

Liityin Klubiin vuonna 2011. Olin 
satunnaisesti vieraillut Klubilla, 
mm. kouluni Norssin juhlissa.  Tie-
sin, minne olin menossa, ja vii-
meisen askelen otin 2011.  Uskon 
”kaikella on aikansa” -sanontaan.

Heti jäsenyyteni alussa 
ymmärsin, että olin päässyt 
mukaan toimintaan, joka 
tarjoaisi paljon uutta moni-

puolista ja mielenkiintoista sisältöä 
elämääni. Pääsin Henkka Lamber-
gin vetämään Kulttuuritoimikuntaan, 
tutustuin eri-ikäisiin ja eri aloja edus-
taviin klubiveljiin, ja minut kutsuttiin 
taiteilijajäseneksi. Se on suuri kunnia 
minulle. 

Ennen klubilla istuttiin pitkään  
eikä nuukailtu

”Suurin muutos klubin ravin-
tolatoiminnassa on ollut, että 
1980-luvulla yritykset käyttivät 
runsaasti rahaa ravintolassa istu-
miseen.” 

Näin muistelee Suomalaisen 
Klubin talous- ja ravintola-
toimikunnassa johtokun-
nan jäsenenä 1980 - 1990 

toiminut järjestöneuvos, vuodesta 2001 
kunniapuheenjohtaja, Matti Höysti ja 
lisää, ”Silloin ei niin pohdittu hin-
taakaan, suorastaan tuhlattiin, mutta 
nykyisin yritysten tarjoilut ovat hyvin 
niukkoja johtuen monestakin asi-
asta.” ”Luulisin, että 1980-luku oli 
hyvin edullista ravintoloitsijalle, koska 
ravintolassa ja klubilla istuttiin todella 
pitkään, eikä käyty vain syömässä.”

Ravintolasopimuksissa hinnat oli-
vat sidotut Helsingin edustavimpien 

ravintoloiden hintatasoon joitten yli ei 
saanut mennä, ali kylläkin.

 ”Erityisen tarkkaa seulaa pidettiin 
kuka pääsi klubin jäseneksi. Ilma-
piiri oli myös jonkin verran hienostu-
neempi kuin ehkä nykyään.”

Höysti ei kuitenkaan halua paluuta 
1980-luvun tiukkaan etikettiin. Nykyi-
nen joustavampi käytäntö tilaisuu-
den mukaan on ihan hyvä. Ohjelmaa 
klubilla ei ennen juurikaan ollut toisin 
kuin nyt, jota Höysti kiittelee nykyisin 
monipuolisuudesta.

Klubitalo melkein  
vaihdettiin toiseen 
”1980-luku oli Suomalaisella Klubilla 
murroskautta monine pitkän- ja lyhyen 
tähtäimen suunnitelmineen. Työryh-
missä tuli esille aika salaisena pidetty 
idea toimipaikan vaihtamisesta, jota 
Polar-yhtiö meille ehdotti”, klubin 

varapuheenjohtajanakin 1989 – 1990 
toiminut Höysti muistelee. 

Tallessa ovat salaiset sopimuspape-
ritkin, jotka ovat vain allekirjoitusta 
vaille. Tennispalatsin kohdalle Polarilla 
oli tarkoitus rakentaa 14-kerroksinen 
talo, josta Suomalaiselle Klubille olisi 
oman talon ja tontin vaihdossa varattu 
nykyistä selvästi suuremmat, yhden 
tason tilat kolmikerroksisen, toimin-
nallisesti hieman hankalan nykyisen 
toimitilan sijaan.

Nykyisen klubitalon paikalle taas 
oli kaavailtu valtavan isoa kauppakes-
kusta. Vanha klubitalo olisi purettu. 
Vaihtosopimuksen allekirjoitukset 
jäivät kuitenkin kirjoittamatta kun 
kaupunki ei monien mutkien jälkeen 
innostunut suunnitelmista.

TEKSTI JA KUVAT: MATTI LAITINEN

”Minun Klubini on elävä, suvaitseva ja erilaisia mielipiteitä hyväksyvä yhteisö”, Cronvall 
sanoo.

”Ilmapiiri oli myös jonkin verran hienostuneempi 80-luvulla kuin ehkä nykyään”, Höysti sanoo
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”Suomalaisen klubin orkesteri 
perustettiin vuonna 2002 ja meitä 
oli muistaakseni silloin seitsemän 
perustajajäsentä”, klubin kunniajä-
sen, varatuomari Risto Alaviuhkola 
muistelee ja sormeilee klarinetti-
aan jolla aloitti soittamisen 15-vuo-
tiaana kansalaisopistossa 1950. 

”Ensimmäinen kappale, 
minkä klubin orkesteri 
soitti, oli Tonttu-ukko-
jen vahtiparaati. Siitä se 

lähti.”
Klubin orkesteri on vuosien mit-

taan kasvanut yli kymmenmiehiseksi 
puhallinorkesteriksi, jota johtaa ja 
kappaleet sovittaa Pauli Jaavamo.  Ala-
viuhkola soittaa orkesterissa tenori-

saksofonia. Mielimusiikkia on letkeä 
swing-tyyli, mutta muukin käy hyvin.

Yli 10 vuotta  
klubin johtotehtäviä
”Opiskeluaikana soittelin tanssiorkes-
tereissa, mutta sitten tuli vuosikym-
meniä pitkä tauko ennen kuin taas 
innostuin soittamaan perustetussa 
klubin orkesterissa.”

Tuohon soittotaukoon mahtuu 
juristin tehtävien ohella pitkäaikainen 
jäsenyys Suomalaisessa Klubissa.  Joh-
tokunnan jäsen 1985 – 1990 ja 1992 – 
1997 sekä  klubin varapuheenjohtajuus 
1994 – 1997, jolloin hän toimi myös 
taloustoimikunnan puheenjohta-
jana.  Kunniajäsenyys tuli 1998. Tänä 
vuonna Alaviuhkolalla täyttyy peräti 
50 vuotta klubin jäsenenä.

Perustettuun klubin orkesteriin 
kutsuttiin aluksi kaikki, jotka kyn-
nelle kykenivät. Orkesterissa oli alussa 
myös viulu ja banjo, mutta ne eivät 
oikein soveltuneet puhallinorkesteriin 
ja jätettiin pois.

Alaviuhkola perusti  
Vironharrastajat
Klubilla toimii nykyisin myös Viron-
harrastajat, mutta harvempi tietää, 
että kerhon perusti Risto Alaviuhkola. 
Harrastajaryhmän  ensimmäiseen 
tilaisuuteen oli kutsuttu Viron suurlä-
hettiläs Matti Maasikas.  Kieliopinto-
jen lisäksi Vironharrastajat perehtyvät 
virolaiseen kulttuuriin ja tekevät opin-
tomatkoja naapurimaahan.

TEKSTI JA KUVAT: MATTI LAITINEN

Klubin puhallinorkesteri palautti  
Risto Alaviuhkolan soittoinnon

 Minun Klubini

Keskeisin roolini klubilla on var-
maan ollut historian iltojen vetä-
minen vuodesta 1998 alkaen. 
Siis lähes 40 tilaisuutta. Taitaa olla 
sarjan ennätys. Kakkosena lienee 
jo ennen minua aloittanut soti-
laspolitiikan iltojen mestari Erkki 
Nordberg-vainaja.

Teemailtojen lähtökohtana oli 
kai Weijo Pitkäsen aloite ”kon-
versationin” palauttamisesta 
klubille. Toiminnan rungon-

han olivat muodostaneet kuukauden 
klubi-illat, joissa kuultiin esitelmä, 
keskusteltiin siitä ja nautittiin snapsi-
illallinen juomalauluineen. Kahvin 
ja konjakin äärellä voitiin parantaa 
maailmaa. Tämä oli parhaimmillaan 
luovaa toimintaa siinä kuin hiihtose-
minaari Saariselällä.

Perinne ajautui ongelmiin, kun kos-
tea arki-ilta ei enää soveltunut työelä-
mään ja puolisotkin saattoivat nurista. 
Yhteislaulukaan ei aina ollut – luvalla 
sanoen – järin railakasta, vaikka lau-
lukortteja tehtiinkin.

Jouko Liusvaara 
ehdotti historiailtoja
Yleisluontoisia ”konversationi-iltoja” 
järjestettiin vuodesta 1994 alkaen 
muutama. Ensi sijassa keskustelu 
siirtyi kuitenkin teemailtoihin, joita 
on ollut lähes viikoittain. Suosittuja 
ovat olleet myös kirjaillat. Molem-
missa oli aiemmin illallinen samaan 
tapaan kuin klubi-illoissa, mutta 
sitten siirryttiin karuun nykyaikaan. 
Ennen tilaisuutta on tarjolla nouto-
pöytä, keskustelun ajaksi voi ottaa 
pöytään virvokkeen ja sen jälkeen on 
voinut jatkaa vapaata keskustelua lasi 
kädessä. 

Historian illat eivät syntyneet komi-
teatyönä, vaan toiminnanjohtaja Jouko 
Liusvaara ehdotti niiden pyörittämistä 
minulle oltuani pari vuotta klubin 

Historian illat 
olleet suosittuja

jäsenenä. Varmaan Jokke oli keskustel-
lut ideasta muidenkin kanssa. Illoille 
vakiintui nopeasti oma ”formaattinsa”. 
Sen juuria voi kaivella 1960-luvulta, 
jolloin opettelin paneeleiden vetämistä 
ajan ylioppilaselämässä. Historian 
illat eivät siis ole olleet esitelmä- vaan 
keskustelutilaisuuksia. Panelistien ei  
tarvitse kirjoittaa etukäteen mitään 
ja kalvot on kielletty. Keskustelu on 
edennyt etukäteen lähettämäni teesi-
listan pohjalla joustavasti.

Huippuasiantuntijat  
panelisteina
Panelistit ovat aina olleet teeman aka-
teemisia asiantuntijoita. Olen pyrkinyt 
saamaan esille tuoreita tutkimustu-
loksia enkä Mantere-Sarvan sinänsä 
mainioiden oppikirjojen toistelua. 
Aikalaistodistajat ja historian harras-
telijat ovat voineet osallistua keskus-
teluun omasta näkökulmastaan. Tätä 

tilaisuutta onkin käytetty ilahdutta-
vasti hyväksi.

Paneeleihin on saatu komea rivi 
huipputason asiantuntijoita – akatee-
mikosta ja kanslerista nuoriin tutkijoi-
hin. Vain pari henkilöä on kieltäytynyt 
– eivät hekään alansa terävintä kärkeä.  
Olen pyytänyt mukaan myös tutki-
janaisia; klubi voisikin kumota sään-
nöistään sukupuolirajoituksen, jolle ei 
ole historiallista perustetta.

Historian illoissa on ollut aina useita 
kymmeniä osallistujia. Eniten taisivat 
vetää Urho Kekkonen sekä taistolai-
suus, mutta Ruotsin-aikakin kiinnosti. 
Vaikuttiko jälkimmäiseen sitten se, 
että panelisti Mirkka Lappalainen oli 
ja on erityisen vetävä nuori naistutkija.

JYRKI VESIKANSA

KUVA: ANTTI VIRKKUNEN

”Orkesterissa oli alussa myös viulu ja banjo, mutta ne eivät oikein soveltuneet puhallin-
orkesteriin ja jätettiin pois”, Alviuhkola sanoo.

”Historian illat eivät siis ole olleet esitelmä- vaan keskustelutilaisuuksia”, Vesikansa sanoo.
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INFORMAATIO- 
SODASTA
Saara Jantusen mukaan
Kun sotatieteiden tohtori Saara Jantunen viime syksynä 
julkaisi teoksensa ”Infosota”, ensimmäiset tappouhkaukset 
saapuivat hänen henkilökohtaiseen sähköpostiinsa saman 
päivän iltana. Sen jälkeen hänellä oli joka tilaisuudessa 
mukana henkivartija. Tappouhkauksien ja törkyviestien 
lähettäjien joukossa oli monia, joiden mielestä puolustus-
voimien tutkijat tai virassa olevat upseerit eivät saisi lain-
kaan osallistua ilmiöstä käytyyn julkiseen keskusteluun. 

– Hybridi- ja informaatiosota, informaatiovaikuttaminen, disinformaatio 
ja propaganda ovat ankarasti kiisteltyjä aiheita, sanoo Saara Jantunen. 
Kuva Arto Toivanen.
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Tammikuussa 160 klubiveljeä 
oli kokoontunut kuulemaan 
klubi-iltaan, mitä uutta tohtori 
Jantusella olisi asiasta kerrot-

tavana. Siis sen lisäksi, että meidät on 
”maalitettu” informaatiovaikuttamisen 
kohteiksi. Eli kuten hänen perusteok-
sensa alaotsikossa sanotaan: ”Iskut 
kohdistuvat kansalaisten tajuntaan”.  

Ukrainassa voimakkainta   
informaatiovaikuttamista
Hybridi- ja informaatiosota, informaa-
tiovaikuttaminen, disinformaatio ja 
propaganda ovat ankarasti kiisteltyjä 
aiheita. Venäjän puolestapuhujiksi 
osoittautuneet monet ns. asiantuntijat 
ovat tehneet parhaansa todistaakseen, 
ettei näitä ilmiöitä ole olemassakaan. 
Kuten tohtori Jantunen aivan oikein 
muistutti, heiltä on jäänyt Venäjän 
uusi, viime vuoden lopussa julkaistu 
sotilasdoktriini lukematta. Siinä tode-
taan yksiselitteisesti, että informaatio-
operaatiot ovat olennainen osa kaik-
kien sotilaallisten toimien valmistelua 
ja toimeenpanoa.

Voimakkaimmillaan informaatiovai-
kuttaminen on silloin, kun sitä tuetaan 
välittömän väkivallankäytön uhalla 
– esimerkiksi keskittämällä joukkoja 
rajojen läheisyyteen. Tämä nähtiin 
Ukrainassa.  

Sodan ja rauhan  
raja hämärtyy
Monet ovat olleet sitä mieltä, ettei 
informaatiovaikuttamisesta tule käyt-
tää sanaa Informaatiosota lainkaan, 
ei siksi, etteikö ilmiötä olisi olemassa, 

vaan siksi, että ”oikeasta” sodasta 
poiketen informaatiosodassa ei mene-
tetä ihmishenkiä. Myös monet ilmi-
ötä kuvaavat käsitteet ovat kiistojen 
kohteina eivätkä vielä ole tieteellisessä 
käytössä vakiintuneita.   

Hybridisodankäynnissä ja infor-
maatiovaikuttamisessa menestys 
perustuu siihen, ettei kohde huomaa 
olevansa toimien kohteena. Niiden 
tunnistaminen onkin puolustautumi-
sen lähtökohta ja avain. Vaikuttamisen 
kohteet eivät useinkaan ole sotilaal-
lisia, vaikuttajat ovat ns. kolmansia 
tahoja, sodan ja rauhan raja hämärtyy. 
Kaikki tämä tähtää siihen, ettei kohde 
ymmärrä suojautua eikä osaa torjua 
hyökkäyksiä. Jos suojautumiseen tai 
vastatoimiin ryhdytään, niiden oikeu-
tus kyseenalaistetaan. 

Sellainen poliittinen kulttuuri, jossa 
suojautumisen tarve asetetaan julki-
sesti kyseenalaiseksi (suomettumi-
nen), on epätervettä kulttuuria. Se voi 
syntyä vuosikymmeniä jatkuneiden 
psykologisten operaatioiden (suomet-
taminen) tuloksena. Yhteiskunnan 
itstuntoa pyritään heikentämään niin, 
että se toimii kuin kunniamurhan 
uhkaama vaimo pakkoavioliitossa. Nyt 
on eräänlainen suomettuminen tarttu-
nut myös Euroopan Unioniin. Pelätään 
EU:n ja Venäjän vastakkainasettelua ja 
toimitaan matalalla profiililla. 

Analysointikeskus kertoisi  
luotettavan tiedon
Monet poliitikot, jotka ymmärtävät 
missä mennään, ovat valittaneet, ettei 
heillä ole käytettävissä ”varmistettua 

tietoa” tai ylipäätään tietoa käynnissä 
olevista disinformaatiokampanjoista. 
On vaadittu erillisen ”analysointi-
keskuksen” perustamista. Se kertoisi 
poliittiselle johdolle ja muille poliiti-
koille, mikä on luotettavaa ja mikä vää-
rää tietoa. Ensimmäiset askeleet tähän 
suuntaan on otettu, kun valtioneu-
voston kansliaan on perustettu näitä 
asioita säännöllisesti seuraava työ-
ryhmä. Jos valmisteilla olevat siviili- ja 
sotilastiedustelun uudistukset saadaan 
toteutettua, nykyinen onneton tilanne 
kohentuisi huomattavasti. 

Mitä puolustautuminen informaa-
tiovaikuttamista vastaan tarkoittaa 
Suomen kaltaisessa avoimessa yhteis-
kunnassa? Tuomitaanko se yrityk-
senä vastata naapurin valheisiin omia 
valheita kehittelemällä? Jotta tällaiselta 
syyttelyltä ja turhalta keskustelulta 
vältyttäisiin, vaikuttamisen tunnista-
misen taitoja on vain levitettävä laa-
jemmalle yhteiskuntaan. Se ei voi olla 
pelkästään sotilaiden ja reserviläis-
ten asia. Median kriittistä lukutaitoa 
olisi syytä alkaa opettaa jo kouluissa. 
Äänestysiässä se saattaa olla jo liian 
myöhäistä. 

Informaatiovaikuttamisen tunnis-
taminen on vapaan maan kansalai-
sella oikeus. Valtion velvollisuutena on 
luoda kyky suojautumiseen ja vasta-
toimiin.

Kirjoitus perustuu sotatieteen tohtori 
Saara Jantusen esitelmään Sotilaspolitiikan 

illassa 11.1.2016.
Luettavaa: Saara Jantunen, Infosota, 

Otava 2015, ISBN 978-951-1-29189-3. 

Täpötäysi juhlasallinen klubiveljiä kuunteli hyvin keskittyneesti sotatieteen tohtori Saara Jantusen esitelmää infosodasta.

Kettu halusi syödä kilpikonnan, mutta kilpi oli esteenä.  
Niinpä kettu hakeutui kilpikonnan puheille ja sanoi: 

Kettu ja Kilpikonna

”Onpa sinulla kaunis kilpi! Myy se minulle.  
Minä kerään kauniita esineitä ja haluai sin  

saada sen kokoelmiini”.

”Jos myyn kilpeni,  
voit ihan hyvin syödä minut 

– ja se lieneekin tarkoituksesi. 
Kilpeäni en myy”.

Kettu meni pois ja oli hyvin vihainen.... jatkuu

K
U

V
A

: T
IM

O
 M

A
R

T
IK

A
IN

E
N



7170 Suomalainen Klubi  I3I  2016

Kysymys on todellisuuden hallin-
nasta. Se voidaan jakaa kahteen 
osaan: fyysisen ympäristön hal-
lintaan ja informaatioympäristön 
hallintaan. 

Fyysisessä ympäristössä otetaan 
haltuun ja pidetään hallussa 
maa- ja merialueita, ilmatilaa, 
jopa avaruutta – tarvittaessa 

asevoimin. 
Informaatioympäristön hallinnan 

avulla pyritään vaikuttamaan ihmisten 
mielialoihin, mielikuviin, mielipitei-
siin, ratkaisuihin ja toimintaan. 

Fyysisessä ympäristössä tulokselli-
nen toiminta edellyttää siihen soveltu-
via välineitä: miehiä ja aseita. Samalla 
tavoin myös informaatioympäristön 
hallintaan tarvitaan omat työkalunsa 
sekä halu ja kyky käyttää niitä.  

Lännessä ajatellaan, että informaa-
tiota on kolmenlaista: totuudellista, 

puutteellista tai valheellista.  Venäjällä 
informaatio ymmärretään aseeksi, jota 
käytetään informaatio-operaatioissa. 
Informaatiovaikuttaminen on oppi-
aineena kymmenissä yliopistoissa ja 
se on myös otettu huomioon Venäjän 
vastikään uusitussa sotilasdoktriinissa.

Ulkomaille ja ulkomaiden kansalai-
siin suunnatussa viestinnässä Venäjä 
ei tarjoile omaa talous- tai yhteiskun-
tajärjestelmänsä muille. Kun tavoit-
teena on EU:n ja Naton hajottaminen, 
tätä päämäärää tukevat viestit suun-
nataan suoraan niille, jotka lännessä 
jo valmiiksi suhtautuvat Natoon ja 
EU:hun kielteisesti. 

Samaan aikaan aktiivinen häirintä 
kohdistuu Venäjän vihollisikseen lei-
maamiin poliitikkoihin, instituutioi-
hin ja mediaan. Tavoitteena on niiden 
nauttiman luottamuksen ja uskotta-
vuuden horjuttaminen, hämmennyk-
sen ja epätietoisuuden synnyttäminen 
sekä päätöksenteon vaikeuttaminen. 

Toiminnan keskeisiä välineitä ovat 
ammattitaitoisesti johdettu ja hyvin 
resurssoitu maailmanlaajuinen tele-
visiokananava Russia Today eli RT, yli 
kahdellakymmenellä kielellä Kremlin 
näkemyksiä jakava uutistoimisto Sput-
nik sekä internetiin istutetut monen-
kirjavat valemediat. 

Suomalaisessa sosiaalisessa medi-
assa tällaisia sivustoja, blogeja ja  kes-
kustelufoorumeja on kymmenittäin. 
Niiden julkaisijat ovat tehtäväänsä 
hyvin koulutettuja informaatiovaikut-
tamisen ja rahastuksen ammattilaisia. 
Heidän sanomaansa ostavat ja vievät 
eteenpäin sadat vapaaehtoiset suoma-
laiset – joka päivä.   

JARMO MÄKELÄ

Kun informaatio  
on ase

Seuraavana päivänä kilpikonnan puheille tuli ketun asianajaja. Hän sanoi: 

”Olet esittänyt kettua kohtaan 
törkeitä epäilyjä ja syytöksiä, joi-

den tueksi sinulla ei ole  
todisteita eikä näyttöä.  

Jos ikinä enää toistat  
syytöksesi, haastamme sinut 

oikeuteen ja joudut vankilaan”.

Hyvä on.  
Voin kyllä pitää 
suuni kiinni,  
mutta  
kilpeäni  
en myy. 

Asianajaja meni pois ja oli hyvin vihainen.

Jonkin ajan kuluttua siihen metsään, jossa kilpikonna asui, ilmestyi televisioita.  
Ne kaikki näyttivät samaa ohjelmaa. Ensin tulivat uutiset.  

Pääuutinen oli sensaatiomainen: 

Kettu on  
ryhtynyt  
kasvi s- 
syöjäksi! Kilpikonna 

katseli uutisia 
hyvin  

hämillään.

Seuraava ohjelma oli luontodokumentti.  
Se kertoi, kuinka kilpikonnat olivat oppineet lentämään. Näytettiin kuvia konnista,  

jotka onnellisina liitelivät taivaan sinessä sekä kuvia huikaisevista maisemista,  
jotka nyt avautuivat niiden ihailtaviksi. Kaikki tämä oli tullut mahdolliseksi,  

kun kilpikonnat olivat luopuneet kilvistä,  
jotka lentämisen kannalta olivat osoittautuneet aivan liian raskaiksi. 

Minäkin haluan 
lentää, ajatteli 

kilpikonna. 
 

Se antoi pois 
kilpensä  

– ja niin kettu 
söi sen. 

TEKSTI: JARMO MÄKELÄ    PIIRROKSET: YRJÖ KLIPPI
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Teksti: Jarmo Mäkelä
Kuvat: Elias Iirola, 

Aho ei kuitenkaan ole kirjan 
kääntäjä, kuten maaliskuisen 
klubi-illan kutsusta olisi voinut 
päätellä – hän on sen suomen-

kielisen laitoksen kustantaja. Aho on 
myös vastuussa siitä, että kirjan nimeen 
on lisätty alaotsikko: Oppitunteja tämän 
päivän Venäjälle. 

Ahon klubiveljille kertoman mukaan 
hän sai ajatuksen kirjan julkaisemisesta 
yhdessä Suomen entisen Moskovan 
lähettilään René Nybergin kanssa. Kun 
kiinnostunutta kustantajaa ei Suomesta 
löytynyt, Aho päätti ottaa riskin ja kus-
tantaa kirjan itse. Se kannatti. Kirjasta 
tuli sekä syksyn sensaatio että myynti-
menestys.   

Käännöksen teki parissa kuukaudessa 
Jukka Mallinen,  joka on sekä venäjän 
kielen ja kulttuurin tuntija että koke-
nut idänkaupan konkari. Taloustieteen 
termit tarkisti professori Pekka Sutela ja 
Aho itse joutui hiomaan valtio-opillista 
sanastoa. 

Venäjän kansa kärsi  
yhteisestä sairaudesta
Kirjassa käsitellään neuvostoaikaa ja 
käsitellään ilmiöitä, jotka meillä ovat 
lähes tuntemattomia – ja joilla ei yksin-
kertaisesti ole vakiintuneita suomenkie-
lisiä termejä. Tämä näkyy kirjassa yhä. 

Tämä koskee myös kirjan sensaatio-
maisinta väitettä, joka liittyy ilmiöön, 
jota ei lännessä ennen kirjan ilmes-
tymistä tunnettu lainkaan. Gaidarin 
mukaan Venäjän kansa kärsii kollektii-
visesta sairaudesta, jonka nimi on impe-
riuminjälkeinen nostalgia. 

Tätä sairautta Venäjän nykyjohto ei 
pyri parantamaan, vaan päinvastoin: se 
hallitsee sen avulla. Näin siitä huoli-
matta, että kaikki aiemmat samanlaiset 
pyrkimykset – esimerkkinä Gaidar käyt-
tää Hitlerin Saksaa – ovat päättyneet 
täydelliseen katastrofiin. 

Miksi Neuvostoliitto sitten hajosi. 
Tietenkin on totta, että maan johdolta 
loppuivat rahat, kun öljyn hinta romahti 
ja tuontiviljan hinta nousi pilviin. Mutta 
kuten Aho klubin tilaisuudessa muis-
tutti, tämä ei ole koko totuus. Kaiken 
takana oli järjestelmän kyvyttömyys 
tehdä välttämättömiä uudistuksia. 

Siis kuta kuinkin sama ongelma, joka 
vaivaa Venäjää tänään. 

Kirjoitus perustuu Esko Ahon esitelmään 
Ari Valjakan isännöimässä Talouspolitiikan 

illassa, jossa oli vahvasti esillä  
Jegor Gaidarin kirja Imperiumin tuho - Oppi-

tunteja tämän päivän Venäjälle. 

Oppitunti nyky-Venäjälle

Ilman Esko Ahoa ei Venäjän 
entisen pääministerin Jegor 
Gaidarin vuonna 2006 julkai-
sema pääteos Imperiumin Tuho 
olisi koskaan ilmestynyt suo-
meksi. 

Illan isäntä Ari Valjakka onnittelee Esko 
Ahoa Venäjä-kirjan kustantamisesta. 
Kirja oli syksyn bestsellereitä Suo-
messa.

Esko Ahon mukaan Neuvostoliitto hajosi rahan loppumisen lisäksi siihen, ettei järjestelmä kyennyt uudistumaan.

Teksti: Janne Virkkunen
Kuva: Klubimestari

Syyriassa käydään sotaa, jonka 
osapuolina ovat Assadin hal-
linto, kapinalliset, terroristit, 
Nato ja Venäjä, jonka rooli on 

pommitusten myötä koko ajan aktivoi-
tunut. Eurooppa tuskailee pakolaistul-
van kanssa, rakentaa muureja ja odottaa 
pelonsekaisin tuntein kevään lämpene-
viä säitä. Maailmantalous puuskuttaa 
hyvin sekavissa oloissa. Vain muutamaa 
päivää myöhemmin Venäjän päämi-
nisteri Dimitri Medvedev sanoi Mün-
chenissä maailman liukuneen uudelleen 
kylmään sotaan.

Ries veti Klubin salin täyteen, sillä 
hän on tunnettu ja tunnustettu asian-
tuntija, joka nykyisin työskentelee 
Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun 
tutkijana. Siitä ehkä johtui pöydällä ollut 
Ruotsin lippu, vaikka mies itse on sekä 
Suomen että Yhdysvaltain kansalainen. 

Torstila korosti esittelypuheenvuoros-
saan Riesin kuuluvan Ruotsissa nii-
den 25 ”musketöörin” joukkoon, jotka 
avoimesti kannattavat Ruotsin jäse-
nyyttä läntisessä sotilasliitossa Natossa. 
Torstilan mukaan Ries uskoo siihen, että 
Ruotsin Nato-jäsenyys lisäisi turvalli-
suutta Pohjolassa.

Ries puhuu hyvin. Hänen esityksensä 
on selkeästi rakennettu ja väitteensä hän 
pyrkii perustelemaan niin, että jokainen 
ymmärtää. Riesin visio maailmasta oli 
samaan aikaan realistinen ja pessimis-
tinen ja tiivistettynä viesti oli se, että 
talous horjuttaa yhteiskuntien vakautta. 
Alustaja ei nähnyt kovinkaan paljon 
valoa sen paremmin maailmantalou-
dessa, Euroopassa kuin Venäjän toi-
minnassa Baltian alueella. Elämme siis 
vaikeaa aikaa kaikilla rintamilla.

Maailma elää Riesin mukaan syväl-
listä muutosta internetin ja digitalisoitu-
misen myötä. Se on yhtä iso loikka kuin 
siirtyminen maatalousyhteiskunnasta 
teolliseen aikakauteen. Kehitys koet-
telee hänen mukaansa yhteiskuntien 
vakautta. Tiivistäen: terveet ja vakaat 
yhteiskunnat tuovat rauhaa ja rauhan-
tahtoisia johtajia. Nyt jännitteet kasvavat 

rikkaiden ja köyhien välillä ja etäisyys 
katoaa, jolloin järjestäytynyt rikolli-
suus leviää, hallitsematon muuttoliike 
voimistuu ja terroristiset liikkeet saavat 
kasvualustaa.

Muita huonoa kehitystä ruokkivia 
tekijöitä ovat Euroopan talouskasvun 
hiipuminen, joka lisää tyytymättö-
myyttä ja kasvattaa kansallistuntoa ja 
sitä vahvistavia poliittisia liikkeitä.

Riesin ajattelussa Vladimir Putinin 
Venäjä on klassinen diktatuuri, jolla on 
brutaali ja armoton sotilaallinen voima. 
Vaikka Venäjän presidentillä on ollut 
myös taktista menestystä, Putin on 
Riesin mukaan strateginen katastrofi, 
sillä hän ei ole kyennyt korjaamaan talo-
utta ja se tekee Putinista vaarallisen.

Ries piti hyvin lyhytnäköisenä Länsi-
Euroopan maiden tapaa ajaa alasta puo-
lustustaan samaan aikaan kun Venäjä 
käynnisti jo 2010 tavanomaisen aseis-
tuksen uudistamisen. Venäjän asevoi-
mat ovat tänään Itämeren alueella paljon 
muita vahvempia ja siten joku operaatio 
Baltiassa olisi mahdollinen. Latvia on 
Baltiassa heikoin lenkki. Ries ei halun-
nut sulkea pois sotilaallista operaatiota 
lähialueilla. Baltian maat muodostaisivat 
Riesin ajattelussa testin Naton 5. artik-
lalle, sillä todellisuudessa länsi ei voisi 
niitä puolustaa.

Suomen ja Ruotsin mahdollinen puo-
lustusliitto ei Riesin riittäisi pelottamaan 
Venäjää, joka näkee nämä kaksi maata 
salaisesti Naton jäseninä.

Klubin yleisö kuuli hienon ja selkeän 
esityksen maailman tilasta. Klubia on 
syytä onnitella Riesin saamisesta pai-
kalle. Kaikesta ei tarvitse olla samaa 
mieltä, mutta virkistävä ja raikas kai-
kessa suoruudessaan oli illan turvalli-
suuspoliittinen annos. 

Kirjoitus perustuu Ruotsin  
puolustuskorkeakoulun tutkija  

Tomas Riesin esitelmään Pertti Torstilan  
isännöimässä Ulkopolitiikan  

illassa 11.2.2016.

Pessimisti/realisti kävi kylässä
Tomas Riesin viesti oli tiivistettynä, että talous horjuttaa yhteiskuntien vakautta.

Tuskin Tomas Ries ja Klubi 
(Pertti Torstila) olisivat voineet 
valita parempaa päivää kuin 
torstaina 11. helmikuuta Riesin 
alustukselle kansainvälisestä 
politiikasta. Maailmantilanne on 
sekaisin ja kääntymässä entistä 
vaarallisempaan suuntaan. 

– Maailma elää syvällistä muutosta 
internetin ja digitalisoitumisen myötä. 
Se on yhtä iso loikka kuin siirtyminen 
maatalousyhteiskunnasta teolliseen 
aikakauteen, Ries sanoo
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Teksti: Kalevi Suortti
Kuva: Arto Toivanen

Lidlin taustalla on saksalainen 
perheyritys. Dieter Schwarz 
perusti ensimmäisen kaupan 
vuonna 1973 Ludvigshafeniin. 

1980-luvulla se alkoi laajeta Sak-
san muihin osiin. Keski- ja Etelä-
Eurooppa olivat vuorossa 1990-luvulla 
ja 2000-luvulla myös Pohjois- ja Itä-
Eurooppa. Nyt se on läsnä 26 maassa. 
Liettua lisää määrää yhdellä kuluvan 
vuoden aikana. Amerikkaankin on 
jo saatu jalansija. Yhteensä Lidillä on 
10 000 myymälä ja 100 jakelukeskusta. 

Tehokas Logistiikka  
on Lidlin voima
Vaikka kasvu on ollut nopeaa Sip-
ponen korostaa, että perheyrityk-
sen kvartaali kun on 25 vuotta. Tätä 
kuvastaa Sipposen vastaus ”kyllä 

Kauppa heijastaa yhteiskuntaa
– Lidl haastaa päivittäistavarakauppaa

Suomi ei ole helppo markkina-
alue. Palkat on talletettu oman 
aatteen pankkiin ja päivittäiset 
ostokset tehtiin saman ryhmän 
kaupasta. Todellista kilpailua ei ole 
ollut. Vasta EU-jäsenyyden aikana 
perheitä muodostaneet ovat 
alkaneet ostaa ”itse” ja vanhoista 
perinteistä on alettu irtautua.
Näin johdatteli Lidlin Suomen 
maajohtaja Lauri Sipponen 
talouspolitiikan illassa kauppaket-
junsa roolia suomalaisessa päivit-
täistavarakaupassa.

Sipponen korostaa, että suomalaisen 
ruoan hintaa ei saada alas keskittämällä 
eikä piiskaamalla, vaan nostamalla volyy-
mia. Illan isäntä Ari Valjakka tarkkana.

Schneider Electric onnittelee 
140 vuotiasta Helsingin Suomalaista Klubia.

schneider-electric.fi

Schneider Electric teknologian kärjessä jo vuodesta 1836.

verkkokauppakin tulee, kun aika on” 
kysymykseen Lidl menosta verkko-
kauppaan.

Tehokas logistiikka on ollut Lidlin 
voima kaikkialla, mihin se on mennyt. 
Myös Suomessa on panostettu suju-
vaan ja tehokkaaseen logistiikkaan. 
Kolmas jakelukeskus avataan lähiai-
koina ja myymälöitä on tällä hetkellä 
yhteensä 149. Lidl on runsaalla 1,5 
miljardin euron myynnillä ja hiukan 
vajaalla 10 prosentin markkinaosuu-
dellaan kolmas suomalaisessa vähit-
täiskaupassa. Edellä ovat S-ryhmä 
(45,7 %) ja Kesko (33,1 %).

Tuottajille tarjotaan  
vientimarkkinoita
Millä Lidl aikoo menestyä Suomessa? 
Ketjunsa vahvuuksiksi Sipponen lis-
tasi logistiikan ja muutoinkin tehok-
kaat prosessit, erottautumisen muista 
ketjuista, henkilöstörakenteen sekä 
yllätyksenä muun muassa Lidlin tuot-
tajilleen tarjoamat tehokkaat vienti-
markkinat. Nopeat rekkayhteydet tuo-

vat Suomeen mm. fetaa ja haloumia. 
Vastaavasti Lidlin rekat vievät Suo-
mesta eurooppalaisille markkinoille 
mm. Laitilan panimotuotteita, ruislei-
pää, kauraleipää, grillauskastikkeita, 
hapankorppuja ja hilloja. Sipponen 
korostaakin, että suomalaisen ruoan 
hintaa ei saada alas keskittämällä eikä 
piiskaamalla, vaan nostamalla volyy-
mia. Tätä tavoitetta Lidlin monelle 
tuottajalle luomat vientimarkkinat 
tukevat vahvasti. 

Hyvä laatu ja 
edulliset hinnat 
Kauppaketjulla ei ole kilpailijoistaan 
poiketen omaa asiakas-/etukorttia. 
Tähänkin Sipposella oli valmis perus-
telu. Kortit tuovat mukanaan turhaa 
hallintoa sekä erilaisia hinnoittelu-
ratkaisuja. Kevyt hallinto tuo taasen 
kilpailuetua. Esimerkiksi kauppaketjun 
yhteensä noin 5000 työntekijästä pää-
konttorissa on vain 260.

On tällä kortittomuudella tietenkin 
varjopuolensakin. Sipposen mukaan 

Lidlille ei kerry asiakasprofiilitietoja 
samalla tavoin, mitä kilpailijoille. 

Kun Lidlin asiakkaat valikoituivat 
Lauri Sipposen mukaan alkuvaiheessa 
ennen muuta edullisten hintojen 
perusteella, nyt asiakaskuntaa ohjaa 
hintojen ohella myös tuotteiden 
hyvä laatu. Kuultiinpa yleisöstä yksi 
puheenvuorokin, jossa todettiin, että 
Lidlin suosio mm. gastronomian har-
rastajien keskuudessa on varsin suuri.

Ajankohtaisuutta toimialaa koske-
vaan keskusteluun Lidlin maajohtaja 
Lauri Sipponen toi vaatimalla maan 
päättäjiltä nykyistä parempaa ennus-
tettavuutta. Samankaltainen ongelma 
Sipposen mukaan on myös joskus 
hankalaksi osoittautunut paikallinen 
kaavoituspolitiikka.

Kirjoitus perustuu Lidlin maajohtaja  
Lauri Sipposen esitykseen  
Ari Valjakan isännöimässä  

talouspolitiikan illassa 10.3.

ABB Suomessa vuodesta 1889.

Gottfrid Strömbergin kehittämät sähkökoneet nostivat pienen konepajan Suomen 
merkittävimpien teollisuusyritysten joukkoon ja sähköteknisen teollisuuden tiennäyttäjäksi. 
Strömbergin tarina on osa ABB:n historiaa Suomessa. www.abb.fi
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Teksti: Kalevi Suortti
Kuvat: Jarmo Heinonen ja  KDM-arkisto

laki). internetin merkitystä puolestaan 
kuvaa amerikkalaisen Robert Metcalfen 
väite, että kommunikaatioverkon arvo on 
suoraan verrannollinen verkon käyttäjä-
määrän neliöön (ns. Metcalfen laki). Kun 
nämä yhdistetään, voidaan vain kuvitella, 
mikä näiden kahden tekniikan yhteisvai-
kutus on. On myös nähty, että teknologian 
hinta puolittuu kahden vuoden välein.

Veli-Matti Mattila korosti voimakkaasti, 
että valtion rooli on mahdollistaa – ei niin-
kään itse tehdä. Hänen mukaansa lain-
säädännössä ja normeissa digitalisaation 
positiiviset mahdollisuudet tulisi ottaa 
huomioon vähintäänkin tasavertaisesti 
perinteisten ratkaisujen rinnalla. 

Tällä hetkellä kuitenkin digitaalisen 
kirjan arvonlisävero on 24 %, kun perin-
teinen painettu kirja selviää 10 % :lla. 
Julkinen hallinto voi edistää digitalisaation 
kehitystä avaamalla omia tietokantojaan 
yksityisten palvelutuottajien käyttöön. 
Hyvä esimerkki hänen mielestään on 
Ilmatieteenlaitoksen säätiedot, jotka ovat 
kaikkien käytettävissä. Kansalaisilla onkin 
tarjolla runsaasti erilaisia sovelluksia 
vallitsevan sään ja ennustusten seuraami-
seksi. Tietokantojen avaaminen on luonut 
uusia markkinoita ja monipuolistanut kan-
salaisille tarjottavia palveluja.

Olli-Pekka Heinonen on osallistunut 
julkisen hallinnon digitalisaation edistä-
miseen monin tavoin sekä virkamiehenä 
että vastuutehtävissään useissa toimikun-
nissa ja työryhmissä. Hän on toiminut 
mm. Tietoyhteiskunta-asian neuvotte-
lukunnan puheenjohtajana ja ICT 2015 
-seurantaryhmän puheenjohtajana. Hei-
nonen totesi, että digitalisaatiota ei aina 
nähdä olemassa olevissa organisaatioissa 
”kivana” asiana. Edellyttäähän digitali-
saation hyödyntäminen poikkeuksetta 
muutoksia totuttuihin toimintamalleihin. 
Jotkut saattavat kokea muutosten lisäävän 
epävarmuutta vaikkapa oman työn jatku-
misen osalta.

Monien epäonnistuneiden ICT-hankkei-
den taustalla on Heinosen mielestä ollut 
liiallinen teknologialähtöisyys. Vanhoihin 
toimintamalleihin on yritetty istuttaa tar-

DIGITALISAATION   HYÖDYNTÄMINEN
Suomen asema teknologiaa hyö-
dyntävänä maana on heikentynyt. 
Vaikka julkinen hallinto on panos-
tanut satoja miljoonia, ellei lähes 
miljardi euroa ICT-ratkaisuihinsa, 
säästöjä tai palvelujen paran-
tumista on saatu aikaan varsin 
vähän, todettiin Klubin Digitali-
saatioillassa.

Elisan toimitusjohtaja Veli-
Matti Mattila vaati esitelmäs-
sään julkista sektoria uusi-
maan toimintatapojaan ja hyö-

dyntämään digitalisaation tarjoamia 
mahdollisuuksia. Mattilan mukaan 
julkisen hallinnon osto-osaamista 
olisi myös kehitettävä ja saatava alalle 
todellinen kilpailutilanne.

Valtiovarainministeriön valtio-
sihteeri Olli-Pekka Heinonen säesti 
Mattilaa ja tunnusti, että tuemme 
liikaa vanhoja toimintakonsepteja 
samalla, kun annamme liian vähän 
tilaa uusille.

Digitalisaatioon törmäämme 
kaikkialla. Sen nimeen vannotaan, 
kun kehitämme julkista hallintoa. 
Sen avulla pyrimme vahvistamaan 
elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä 
lisäämään teollisuuden ja kaupan kus-
tannustehokkuutta. Itsestään selvänä 
pidetään, että digitalisaatio on olen-
nainen osa mediatoimialan kehittä-
mistä. 

Digitalisaatiota tarkoittaa digitaalis-
ten teknologioiden integroitua hyö-
dyntämistä jokapäiväisessä elämässä. 
Digitalisoituminen on kiihtynyt kehit-
tyvän teknologian ja nopeasti leviävän 
internetin seurauksena. Jo vuonna 
1965, maailman suurimmaksi puoli-
johdevalmistajaksi myöhemmin kas-
vaneen Intelin perustaja Gerald Moore 
ennusti, että transistorien lukumäärä 
mikropiireissä voidaan kaksinkertais-
taa kahden vuoden välein (Mooren 

VAATII  
TOIMINTATAPOJEN 
UUSIMISTA

jolla olevia teknologisia ratkaisuja. Kult-
tuuria pitäisi muuttaa, Heinonen korosti. 
Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet 
olisi otettava mukaan jo niihin prosessei-
hin, joissa uusia toimintamalleja kehite-
tään.

On valtionhallinnossa onnistuneitakin 
projekteja, Heinonen lisäsi. Yksi koko-
naisvaltaisimpia valtion virastojen digita-
lisaatiorojekteja on ollut Valtiokonttorin 
siirtyminen digiaikaan. Sen voi havaita 
vaikkapa vierailemalla viraston kotisivuilla 
www.valtiokonttori.fi. Viraston strategia 
on kaiken ytimessä. Toimintatapoja kehi-
tettäessä on oltu rohkeita ja asiakaskeskei-
syys ja palvelut ovat ohjanneet ratkaisuja. 
Kaikki digiajan työkalut on otettu käyt-
töön tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuka 
tahansa voi havaita, että virasto haluaa 
palvella asiakkaitaan.

Veli-Matti Mattila otti esille myös toisen 
tavan ajatella toimintamallien uudis-
tamista. Hänen mukaansa esimerkiksi 
Espoon kaupunki ei enää pyri itse rat-
kaisemaan kaikkia esille tulevia kysy-
myksiä, vaan speksaa ongelmia ja hakee 
niihin vaihtoehtoisia ratkaisuja ulkoa – siis 
markkinoilta. Tässä tapauksessa ”speksaa-
minen” tarkoittaa ongelmien määrittelyä 
ja sen kuvaamista, mitä ongelman osalta 
tulisi saada aikaan.

Illan alustusten ja keskustelun pohjalta 
voi tehdä useita johtopäätöksiä. Ensinnä-
kin digitalisaatio sisältää valtavan poten-
tiaalin sekä julkisen että avoimen sektorin 
palvelujen ja palvelukyvyn kehittämiselle. 
Jos kehityksen jarruja halutaan etsiä, sel-
laisia löytyy niin julkisen hallinnon kuin 
yksityisen sektorinkin puolella vanhoista 
toimintatavoista – ennen muuta ihmisistä 
itsestään. Kolmanneksi voi sanoa, että 
Suomi ei ole vielä menettänyt mahdol-
lisuuksiaan pysyä kehityksen kelkassa. 
Tosin kaikki on meistä itsestämme kiinni.

Kirjoitus perustuu Elisan toimitusjohtaja  
Veli-Matti Mattilan ja valtiosihteeri  Olli-Pekka 

Heinosen alustuksiin digitalisaatiosta. 
Aimo Maanavilja  isännöit teknologiailtaa  

Klubilla 4.2.2016.

”
Veli-Matti Mattila korosti 
voimakkaasti, että valtion 
rooli on mahdollistaa – ei 
niinkään itse tehdä.

Olli-Pekka Heinosen mielestä 
Valtiokonttorin siirtyminen 
digiaikaan on onnistuneim-
pia projekteja. Viraston 
strategia on kaiken ytimessä. 
Asiakaskeskeisyys ja palvelut 
ohjasivat ratkaisuja.

”Epäonnistuneiden 
ICT-hankkeiden 
taustalla on monasti 
liiallinen teknologia-
lähtöisyys.”
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Teksti ja kuvat: Matti Laitinen

Akatemiaprofessori Markku 
Kulmala panee peukalon ja etu-
sormen lähelle toisiaan. Siihen 
väliin mahtuisi sokeripala ja tässä 
kuutiosentin kokoisessa sokeri-
palassa olisi noin 2000 ilmassa 
leijuvaa pienhiukkasta. 

Yksi pienhiukkanen on pieni, 
miljoonasosa millimetristä 
kymmenesosaan millimetriä. 
Pienuudestaan huolimatta 

näillä pienhiukkasilla on suuri merki-
tys maapallon ilmastoon.

Ilmastoasioista puhuville ja päättä-
jille Kulmalalla on selkeä viesti: - tie-
täkää enemmän luulkaa vähemmän. 

Monia asia yhdessä vaikuttaa 
maapalloon, ei vain yksi kulloinkin 
keskustelussa päällimmäisenä oleva 

muotiteema, jota tarjotaan ratkaisuksi 
kuten ilman likaantumiseen, huono-
laatuiseen veteen, ruoan riittämät-
tömyyteen, energian saantiin, biodi-
versiteetin vähenemiseen, globaalien 
epidemioiden leviämiseen jne.

”Kaikki liittyy yhteen, ei näitä voi 
ratkaista yksitellen. Aika iso ongelma 
on, että niitä yritetään ratkaista yksi-
tellen. Silloin tehdään päätöksiä ja toi-
menpiteitä, jotka ovat haitallisia johon-
kin muuhun asiaan kuin mitä pyritään 
ratkaisemaan”, Kulmala painottaa.

”Ilmasto muuttuu, mutta ei tiedetä 
kovinkaan tarkkaan miten.”

Tieteiden välistä yhteistyötä tarvit-
taisi nykyistä enemmän, mutta siilou-
tunutta tutkimustoimintaa on liian 
paljon.

Kulmala tietää mistä puhuu, sillä 
hän johtaa ilmakehän tutkimuksen 
huippuyksikköä SMEAR Hyytiälässä, 

Juupajoella Tampereen pohjoispuolella. 
Kulmala on arvostettu, hyvin usein 
kansainvälisessä tiedemaailmassa 
siteerattu professori.

Hiilidioksidi vain  
yksi vaikuttaja
Miten ilmaston pienhiukkaset sitten 
vaikuttavat?

”Hiilidioksidi ei ole ainoa asia, joka 
vaikuttaa ilmastoon. Siihen vai-
kuttavat myös pienhiukkaset, jotka 
vaikuttavat pääsääntöisesti viilentä-
västi. Hyvät aerosolihiukkaset taas 
hidastavat ilmaston muutosta. Niitä 
tulee metsistä ja muusta biosfääristä. 
Pahat ilmastohiukkaset taas kiihdyt-
tävät ilmaston muutosta. Näitä syntyy 
epätäydellisestä palamisesta, energian 
tuotannosta ja liikenteestä.”

Siperian metsien vaikutuksesta 
ilmastoon haluttaisi mittaustietoa, 

mutta se ei ole toistaiseksi ollut mah-
dollista. Ei tiedetä ovatko Siperian 
metsät hiilinielu vai niiden lähde, Kul-
mala huomauttaa.

Kun ilmaston muutosta tutkitaan, 
eivät satelliiteista tehdyt tutkimukset 
pelkästään riitä. Tarvittaisiin nykyistä 
enemmän maan pinnalla tehtyjä 
mittauksia, joita Suomenkin SMEAR-
asemalla tehdään. Suomi on ilmasto-, 
ilmanlaatu- ja ilmakehätutkimuksen 
johtava maa maailmassa.

”Jos me halutaan oikeasti ymmär-
tää, niin meidän pitää yhtä aikaa pys-
tyä mittaamaan kasvihuonekaasuja, 
pienhiukkaset, ilman laatu, ekosystee-
mit jne. Tarvitaan integroivaa näke-
mystä.”

”Aika usein meillä on eri henkilöt, 
jotka mittaavat ja keskustelevat eri 
asioista, vaikka ne kaikki pitäisi olla 
yhdessä.”

Akatemiaprofessori Markku Kulmala ilmastonmuutoksesta:

Tietäkää enemmän, luulkaa vähemmän

Saunojen lämmitys  
ei ole terveysuhka
Puun polton lisääminen Helsingissä 
heikentäisi selvästi ilman laatua ja 
aiheuttaisi terveyshaittoja, mutta Kul-
malan arvion mukaan mökkisauno-
jen lämmittäminen puulla ”ei haittaa 
keskimäärin ketään”. Ihmisiä niillä 
alueilla kun on vain vähän.

Kun autoja verotetaan Suomessa 
ensisijaisesti hiilidioksidipäästöjen 
perusteella, niin se on johtanut die-
selautojen suosimiseen. Onko tämä 
ilmastollisesti hyvä asia?

”Tämä on vähintäänkin lyhytnä-
köistä. Täytyisi ottaa kokonaisvaltai-
sesti kaikki autojen päästöistä aiheu-
tuvat komponentit huomioon saman-
aikaisesti. Tätä ei riittävästi tehdä, 
mutta työkalut selvityksen tekemiseen 
on olemassa. Kysymys vain on halu-

taanko tällaista vastausta saada.”
 Euroopan Unionista tulee direktii-

vejä ja asetuksia, niin mikä on pro-
fessorin arvio Unionin tieteellisen 
tietämyksen tasosta?

”Onko EU:n päättäjillä riittävästi 
tietoa siitä, mitä kaikkea tiedetään ja 
pystyttäisiin helpomminkin ratkaise-
maan, niin sitä ei ole riittävästi EU:ssa. 
Olisi ihan hyvä, että vaikkapa meidän 
komissaarillamme (Jyrki Katainen) 
olisi joskus aikaa kuulla tämä esitelmä. 
Heillä on keskimäärin niin kova kiire, 
etteivät kerkeä kuuntelemaan.”

Kirjoitus perustuu akatemiaprofessori  
Matti Kulmalan esitelmään pienhiukkasista 

ja ilmastosta kansleri Risto Ihamuotilan 
isännöimässä Tieteen illassa Suomalaisella 

Klubilla 25.2. 2016 

Professori Martti Kulmala havainnollistaa pienhiukkasten kokoa. Niitä mahtuisi sormien väliin pari tuhatta. Ne vastaisivat sokeripalaa. 

Ilmasto muuttuu, mutta ei tiedetä kovinkaan tarkkaan miten.”
Kaikki liittyy yhteen, ilmas-
toasioita ei voi ratkaista 
yksitellen. Jos yrittää, syn-
tyy haitallisia vaikutuksia 
toiseen asiaan kuin mitä 
pyritään ratkaisemaan”, 
Kulmala painottaa.
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Tekstit koonnut: Timo Martikainen
Kuvat: Antti Virkkunen

Pohjola maalautti Keskiviikkokerhon
110-vuotiaalle Klubille 
Pohjola-kabinetin takaseinän peittää ”Keskiviikkokerho”, jonka Pohjola maalautti Klubille 1986 klubin 
täyttäessä 110 vuotta. Maalaus oli jäljennös alkuperäisestä, joka paljastettiin Klubilla 1959.  Teos esit-
tää vuonna 1942 perustetun Keskiviikkokerhon jäseniä 1950-luvun lopulla. Koska teoksessa kuvattiin 
poliitikkoja vasemmalta oikealle, se ei saanut jäsenten jakamatonta suosiota. Niinpä sen rahoittaja 
Juuso Walden vei alkuperäisen taulun Valkeakoskelle.
1986 Klubin täyttäessä 110 vuotta Jukka Nopsanen, alkuperäisen taulun maalanneen taiteilijan poika 
maalasi Pohjolan tilauksesta uuden teoksen. Aika oli muuttunut ja 24 poliitikkoa ja yhteiskunnallista 
vaikuttajaa esittävä teos sai pysyvän paikan Pohjola-kabinetissa.

Onni Ojan ”Suomen tie”
kertoo monen vuosisadan tarinat

Professori Onni Ojan suurtyö ”Suomen tie” hallitsee 
koko juhlasalin mitalta sen oikean puoleista seinää. 
Teos kertoo suomalaisuuden kehittymisestä ja pää-
kaupungin rakentamisesta. Se kuvaa myös Klubin 
osallistumista suomalaisen yhteiskunnan rakentami-
seen. Onni Oja maalasi suurtyön vuonna 1983.

1980-luvun alussa 
katsetta tulevaisuuteen 
symboloi silikonikide.

K. A. Paloheimo ja Onni Tarjanne 
pohtivat kaupunkikuvaa kauppato-
rilla 1930-luvulla. Taustalla näkyy 
kaupungintaloa.

Hedelmäpuu  
kypsine  
hedelmineen

Kansallisteatterin ja Säätytalon 
julkisivut. Klubin kolmesta perusta-
jasta Kaarlo Bergbom on kansalliste-
atterin vieressä. Säätytalon taivaalla 
loistaa Otava, jonka tähdet kertovat 
pyrkimyksistä kustantaa suomenkie-
listä kirjallisuutta. 

Kukkiva  
hedelmäpuu

Talonpoikaissäädyn edustajia 
osallistuu vuosien 1862 – 1865 
valtiopäiville valtakirjat käsis-
sään.

Luminen kuusi 
symboloi 
Suomen kielen 
käyttöä rajoit-
tavan säännös-
tön voimaan-
tuloa.

Fredrik Cygnaeus pitää  
”till Suomis namn” -puhetta 
Floran-päivän juhlassa  
Kumtähden kentällä  
vuonna 1848.

Suomalainen 
koivikko

J.A. Ehrenström ja C.L. Engel tutkivat 
piirustuksia rakenteilla olevan yliopis-
ton edustalla.

Menneisyyden hämä-
rästä siirrytään öisen 
saalistajan ilveksen mat-
kassa kotikaupunkimme 
monumentaalisen kes-
kustan rakentamiseen.

Lohenkalastaja VantaankoskellaMuinaisesineitä ja 
koriste

”Elämän ranta” komistaa Pankki-kabinettia

Pankki-kabinetin takaseinälle on suuri Onni Ojan aikoinaan Elannolle maalama ”Elämän ranta”.
Taulu ostettiin Klubille 1999.
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Teksti: Yrjö Larmola
Kuva: Elias Iirola, 

Helsingin pommitukset helmi-
kuussa 1944 oli tarkoitettu mur-
tamaan pääkaupunkilaisten ja 
koko kansakunnan moraalin. 

Niin ei tapahtunut. ”Kaupun-
gin rauniot antoivat voimaa 
tuhosta selviytymiseen”, 
kärjisti professori Laura 

Kolbe kirjailijavierailullaan Klubilla. 
Kolbe on yhdessä tohtori Samu 

Nyströmin ja fil.lis. Jyrki Vesikansan 
kanssa tehnyt kuvitetun tekstiteok-
sen ”Helsinki 1945”. Häntä haastatteli 
klubiveli, dos. Jukka-Pekka Pietiäinen. 
Kuulijoissa oli monta, jotka muistavat 
40-luvun Helsingin.

Klubiveli Jyrki Vesikansa on kirjoit-
tanut kirjaan laajan artikkelin, joka 
taustoittaa Helsingin kokemukset 
yleiseurooppalaisilla sodan tapah-
tumilla, Samu Nyström dokumentoi 
Euroopan sodan päätösvuoden elämää 
Helsingissä, lähinnä sanomalehtitieto-
jen avulla, Laura Kolbe kuvaa aatteel-
lista ja hallinnollista murrosta sodasta 
toipuvassa kaupungissa: uudet voimat 
mukana politiikassa, suuret alueliitok-
set tulossa; mikä muuttui, mitä säilyi? 
Paljon säilyi. Sota ei tuottanut katkosta 
kunnalliskulttuuriin.  

Pääkaupungit joita olivat Helsinki, 
Lontoo ja Moskova ei vallattu 
Helsingin tehokkaan ilmapuolustuk-
sen tarina on historian mittaan toistu-
essaan saanut myyttiset mittasuhteet. 
Ei aiheetta. Sota tuotti niin vähän 
raunioita, että valvontakomissio oli 
hämmästynyt pommitusten tulokset 
nähdessään. 

Yliopiston uudelleenrakentamiseen 
ryhdyttiin heti, toiset saivat odottaa. 
Asuntopula oli tuntuva, Helsingin 
vetovoima kasvoi. Asuntokäyttöön 
otettiin kirkkojen kellaritilat, väes-
tönsuojat, siirtolapuutarhamökit. 
Ruotsista palasi viisi ja puoli tuhatta 
sotalasta. Osa jälleennäkemisistä oli 
onnellisia, mutta tragedioita koettiin. 

Helsingin asukaslukua kasvatti 
myös suuri alueliitos, jonka toteutta-
mista sota viivästytti. Kaupunkikes-
kustan ympärillä kaarena lännestä 
pohjoiseen ja itään ulottuvat asutus-  
ja teollisuusalueet liitettiin Helsinkiin 
vuoden 1946 alusta, jolloin runsaan 
kolmensadan tuhannen asukkaan 
kaupunki kasvoi 51 000 henkilöllä. 

Mielikuvaa väestötulvasta lisäsi 
kaupungin ankara vuokralaispoli-
tiikka, totesi Laura Kolbe. Huoneen-
vuokralautakunta pakkoasutti isoihin 

Sodanjälkeiset vuodet  
olivat sittenkin optimismin aikaa

ja keskisuuriinkin asuntoihin vuok-
ralaisia, silmämääränä asukas per 
huone. Tämä aiheutti tietysti monen-
laisia tunnekuohuja. Alivuokralaisuus 
säilyikin yhtenä tyypillisenä - mm. 
opiskelijoiden - asumismuotona 
1960-luvulle saakka.     

Mutta Suomi oli säilyttänyt yhteis-
kuntajärjestyksensä, lait ja laitokset 
olivat voimassa. Kunnallisvirkamie-
het jatkoivat töitään lainkuuliaisina ja 
palveluvelvollisuutensa tuntien, luon-
nehti Laura Kolbe. 

”Taistelu jatkuu   
ideologisella kentällä”
Laura Kolbe siteerasi edesmennyttä 
kunniapuheenjohtajaamme Erkki 
Salosta, joka oli kiinni monenlaisessa 
valistustyössä sekä sodan aikana että 
sodan jälkeen. Maassa vallitsi talkoo-
henki: tempauksia, rahankeräyksiä 
(”Markat mottiin!”), lumpun, pape-
rin, kumin, metalliromun keräyksiä, 
urheilutapahtumia (TUL ja SVUL). 
- Sota ei dekonstruoinut vaan rekonst-
ruoi, kärjisti Kolbe. - Tunne henkisestä 
eurooppalaisuudesta johti mm. Suo-
men Akatemian perustamiseen. 

Asuminen ja jopa rikkauskin oli 
Helsingissä vaatimatonta, Kolbe 
luonnehti. Asuminen oli työvaltaista, 
kotiapulaisille riitti töitä. Halkopinot 
ja klapikaupat leimasivat kaupunkia. 
Peseydyttiin kylmällä vedellä, kei-
tettiin kaasulla, mittariin syötettiin 
kaupasta ostettavia poletteja, jotka 
mittarinlukija kävi kokoamassa uudel-
leen käytettäviksi.

Kirjoitus perustuu professori Laura 
Kolben esitelmään Helsinki 1945 -kirjasta, 

jotka ovat hänen lisäkseen kirjoittaneet 
Jyrki Vesikansa ja Samu Nyström. Kir-

jaillassa 7.3. isäntänä toimi Jukka-Pekka 
Pietiäinen .

Laura Kolbe ja Jukka-Pekka Pietiäinen.
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Klubiveli Pekka 
Mannio ehdotti 
2010 senioritoi-
minnan aloit-

tamista Klubilla vuosi-
kymmenen vaihteesssa. 
Kuusi vuotta myöhemmin 
Mannion idea on kantanut 
hyvän hedelmän.

Keskusteluryhmien 
vetäjä Hirvo Salonen 
määrittää HSK:n keskus-
teluryhmän tavoitteeksi 
ystävyyden, yhteistyön ja 
ajatusten ja kokemusten 
vaihdon veljien kesken. 
Ryhmät aloittivat 2014.
Keskusteluryhmiä oli 
viime vuoden syksyyn asti 
kolme mutta kiinnostuksen 
kasvun myötä perustettiin 
neljäs ryhmä. Tänä vuonna 
keskusteluihin osallistuu 
31 yli 80-vuotiasta klubi-
veljeä. Kussakin ryhmässä 
on jäseniä viidestä kym-
meneen.
Keskusteluja on keskimää-
rin kerran kuussa ja niiden 
aiheet valitaan yhdessä 
edellisessä istunnossa. 

Kaikki neljä ryhmää valit-
sevat itse aiheensa.
– Aihevalinnassa ei ole 
rajoituksia, vaan ne voivat 
olla kaikkea maan ja tai-
vaan väliltä. 
– Olennaista on ryhmän 
sitoutuminen. Merkittävää 
onkin sangen korkea osal-
listumisprosentti, joka on 
noin 80, Salonen sanoo.
Tänä vuonna ryhmissä 
on keskustelu esimerkiksi 
Pariisin ilmastokokouk-
sesta, kaksikielisyydestä, 
paikallisesta sopimisesta, 
pohdittu mitä on taide ja 
olemmeko yksin avaruu-
dessa.
Keskusteluryhmä-idea lähti 
aikoinaan siitä, että halut-
tiin jumppahetkien lisäksi 
ideoida uusi harrastus yli 
80-vuotiaille klubiveljille.
– Meidän iässä tarvitaan 
jumppa, keskustelu ja hyvä 
ystäväpiiri. Nämä kolme 
kovaa ovat tärkeimmät 
asiat, Salonen sanoo.
Hän on toiminut keskuste-
luryhmän isäntänä alusta 
lähtien. Salonen on tehnyt 
oman uransa radio- ja 
puhelininsinöörinä entisen 
HPY:n, nykyisen Elisan 
leivissä Hän veti pitkää 
HPY:n omaa tehdasta ja 
viimeisenä työnään ennen 
eläköitymistä yksikköä, 
joka digitalisoi keskuk-
sia. Eläkkeellä 87-vuotias, 
hyväkuntoinen seniori-
keskusteluryhmän vetäjä 
on ollut lähes 25 vuotta. 
Neljän ryhmän vetäjät ovat 
Mikko Vuorilehto, Aimo 
N.K. Viitala, Esko Haapala 
ja Jorma Lampèn.

Keskusteluryhmä 
+80
voimistuu ja voi hyvin

– Alussa hoidin monenlaisia 
asioita. Nyt ryhmät toimivat 
omalla painolla, Hirvo Salo-
nen sanoo.
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Teksti: Timo Martikainen
Kuvat: Yrjö Klippi 
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Toimin ohjaajana, näytän mitä 
tehdään, pyrin saamaan jump-
parit innostumaan liikkumi-
sesta. Ohjaajan avustuksella 

voi löytää liikkumisen ilon ja löytää 
oma kehonsa.  Helena, itsekin jo 
aikuinen nainen, sanoo.

– On tärkeää ymmärtää, miksi liike 
tehdään. On muistettava, että jokai-
sella on oma tapa tehdä, koska keho 
ja mieli on itse kullakin erilainen, 
Helena sanoo.

– Vaikka olen keskittynyt seniorilii-
kuntaa, ohjaan myös ryhmäliikuntaa 
mm. kuntoklubeilla ja urheiluseu-
roilla.  Kun ohjaa erilaisia ryhmiä, 
pitää ymmärtää, että eri-ikäisillä on 
erilainen kyky ja halu liikkua, Helena 
sanoo. 

Osallistumisprosentti  
jumppaan on 90
Helena sanoo ohjaavansa, koska on 
hienoa saada ihmisiä liikkumaan. 
Seniorijumppaajat ovat kaikki kovin 
motivoituneita siitä mitä he tekevät. 
Se näkyy siinä, että kaikki jump-
paavat hyvin keskittyneesti. Muiden 
into innostaa myös omaa liikku-
mista. Kaikki 20 vuotta nuoremmat 
eivät pysty samaan kehon hallin-
taan, koska heillä on kiire ymmär-
rettävistä syistä.  Seniorijumppaajien 
ei tarvitse enää olla samassa oravan-
pyörässä. Heillä on aikaa keskittyä 
omiin harrastuksiin.

– Valtavan hienoa on jumpparien 
sitoutuminen. Osallistumisprosentti 
on 90.

Helena sanoo tavastaan toimia, että 
hän aistii, missä mennään. Koska voi 
laittaa lisää voimaa ja koska on aika 
vähän hellittää.  Jumppaohjelmahan 
tehdään jumppareille, ei itselle.  On 
tärkeää, että senioreita ei myöskään 
hissutella. Tämän päivän seniori on 
paljon paremmassa kunnossa kuin 
aiempi sukupolvi.

– Jumppatunti rakentuu aina 
samalla tavalla. Ensin lämmitellään, 

Helena Tervonen on haluttu ja innostava jumppari. Jo viidettä 
vuotta hän innostaa yli 70 klubiveljeä, iältään  kuudestakym-
menestä yli kahdeksankymppisiin. Seniorijumppaa harras-
tetaan kahdessa ryhmässä kolme kertaa viikossa alasalissa 
biljardipöytien, nuottitelineiden ja tuolien keskellä. 

SENIORIJUMPPA       voi hyvin ja notkistaa

– Jumpan tärkeä tavoite on saada lihastyöllä tasapaino pysymään hyvänä, Helena sanoo.

” On tärkeää,  
että senioreita  
ei hissutella.”” ”
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Seniorijumppa  
on kehittynyt  
voimakkaasti
2010
Pekka Mannion esityksestä senioritoi-
minta aloitettiin Klubilla.

2011
Syksyllä alkoivat jumppatuokiot, syksyn 
aikana kaksi kertaa kuussa. Vaativampi 
jumppa aloitettiin seuraavana vuonna. 
Seniorijumpan isännäksi pyydettiin Pertti 
Mäkelä.

2012
Jumpparyhmän ohjaajana aloitti Helena 
Tervonen vuoden alusta.
10 veljeä jumppasi tunnin joka toinen 
viikko. Huhtikuussa vauhti kiihtyi tunniksi 
viikossa. Syksyllä uuden 10 veljen ryhmän 
myötä jumpattiin jo 2 kertaa viikossa.

2013
Keväällä perustettiin kolmas 10 veljen 
ryhmä. Syksyllä tuli jälleen uusi ryhmä. 
Nyt jumpattiin jo 4 tuntia viikossa.

2014
Tämä vuosi jumpattiin edellisen syksyn 
tahtiin, 4 tuntia viikossa.

2015
Keväällä jumpattiin edelleen 4 tuntia vii-
kossa. Syksyllä perustettiin Hirvo Salosen 
ehdotuksesta uusi ryhmä 80+ veljille. 
Siihen ilmoittautui 12 veljeä. Helena Ter-
vonen räätälöi tälle ryhmälle jumppaoh-
jelman, jossa tuolin käyttö oli avainase-
massa. Nyt jumpattiin klubilla jo 5 tuntia 
viikossa.

2016
Vuoden alussa perustetun kuudennen  
ryhmän myötä jumpattiin jo 6 kertaa vii-
kossa, maanantaisin, tiistaisin ja keski-
viikkoisin 2 ryhmää. Jumppareita on  
noin 60 ja osallistumisprosentti jumppa-
tunneille on 90.

– On muistettava, että jokaisella 
on oma tapa tehdä, koska keho ja 
mieli ovat erilaisia, Helena Tervonen 
sanoo.

”Näin treenaamalla päästään 
tuolilta helposti ylös vielä 
kymmeniä vuosia.””
pumpataan pohkeita, pyöritetään 
olkapäitä. Liikkeet tehdään rauhal-
lisesti. Hiljalleen nostetaan sykettä, 
tehdään lihastyötä ja lopuksi venytel-
lään. 

– Sykkeessä tahti on reippaampi, 
marssitaan, jalkoja nostetaan, hengäs-
tytäänkin, keho lämpenee. Jokainen 
harjoitus sisältää myös tasapainohar-
joituksia. Lihastyössä isot lihakset 
käydään läpi. Tehdään kyykkyjä, eri-
laisia pakara- ja reisiliikkeitä, unohta-
matta vatsa- ja selkälihaksia.  

– Näitä treenaamalla päästään 
tuolilta ylös vielä vuosikymmenten 
päästä. Venyttely on tärkeää. Läm-
pöisellä keholla haetaan elastisuutta, 
tehdään lihasvenytyksiä. Päästetään 
kireydet pois.  

– Jumpan yksi tärkeä tavoite on 
saada lihastyön avulla tasapaino pysy-
mään hyvänä. Noin 50 vuotta täytet-
tyään ihminen menettää joka vuosi 
prosentin tasapainostaan ja lihas-
voimasta.  Jumppaamalla pystymme 
säilyttämään nykyisen tasapainomme 
ja lihaskunnon, ehkä jopa paranta-
maan niitä.

– Parasta olisi, jos monipuolisen 
jumpan lisäksi kävisi kuntosalilla ker-
ran viikossa harjoittamassa lihaskun-
toa. Pidä lihaskunto hyvänä, muuten 
ei ole mitä venytellä.

+80-ryhmä jumppaa 
tuoli tukenaan
Viime syksynä seniorijumppa laa-
jeni uudelle vuosikymmenelle. Alko 
+80-vuotiaiden jumppa kerran vii-
kossa. Muutaman kuukauden ryhmä 
jumppasi tuolilla istuen.  Sitten 
noustiin välillä seisomaan kunnes 
seisottiin yhdellä jalalla. Nyt tuoli on 
”henkisenä tukena”

– Suunta on kuitenkin selkeä, jalko-
jen päälle, ylöspäin, Helena kiteyttää.

Seniorijumpassa on viisi 60 – 
70-vuotiaiden ryhmää, joista kukin 
jumppaa kerran viikossa.  Joukossa 
myös niitä, jotka käyvät jumpassa 
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Jumpan tuntimäärän viikossa kasvu.

Helenan jokapaikan jumppa vie 20 minuuttia

Kehon herättelyä
ja taukojumppaa
Alla jokaiselle klubiveljelle sopivat yksinkertaiset jumppaohjeet kotiin, työpai-
kalle, missä oletkin.

Ohjeella voit herätellä kehosi aamulla tai tehdä päivällä taukojumppa.
Aloita pienellä liikeradalla ja kasvata pikkuhiljaa. Tee liikettä noin 2 min./

puoli, välillä rentouttaen.

Pyöritä 
olkapäitä 
edestä taakse 
ja takakautta 
eteen

Rulla selkä 
pyöreänä alas, 
sormet 
lattiaan, 
rullaa ylös.

Kämmenet 
rintakehän 
tasolla, 
kyynärpäät 
ylhäällä. Avaa 
oikea käsi 
vaakatasossa 
kiertäen 
taakse, 
palauta 
rintakehälle.
vasen samalla 
tavalla.

Pyöritä 
lantiota 
vapaasti 
molempiin 
suuntiin

Seiso 
yhdellä 
jalalla

Nosta 
kantapäitä, 
nouse 
päkiöille

kahdesti viikossa.  Näissä ryh-
missä pääpaino on opetella tunte-
maan oma keho, oikeat liikerajat ja 
näin oppia löytämään omaa kehoa.

– Kun osaa tehdä liikkeet oikein, 
saa jumpasta paljon enemmän irti.  
Opetellaan jännittämään vain sitä 
kehon osaa, johon liike kohdistuu. 
Muu keho päästetään rennoiksi, 
Helena ohjaa.

Helenalla on välitön vastaus, 
kun kysyy, mitä työ hänelle antaa? 
– En koe tätä lainkaan työksi, hän 
sanoo. Olen aina liikkunut paljon 
ja nauttinut siitä, ja tietysti myös 
harrastan liikuntaa. 

– Seniorien täytyy muistaa, 
että liike tehdään rauhallisesti, 
hitaammin. Näin varmistetaan 
että liikkeet tehdään loukkaamatta 
itseä ja niistä saadaan mahdolli-
simman paljon hyötyä. Nuorilla 
on vielä vauhti päällä. Tärkeää on, 
että jokainen saa liikunnasta myös 
iloa, olipa minkä ikäinen tahansa, 
Helena muistuttaa.

Helena Tervonen opiskeli ryh-
mäliikuntaohjaajaksi vuoden sekä 
ja useilla lyhyemmillä kursseilla 
päätettyään vaihtaa uraa. Cont-
rollerin 30 vuoden työ numeroi-
den ja Excel-taulukoiden parissa 
sai jäädä, ja tilalle tuli ammatti-
liikunta, jonka toinen intohimo 
ryhmäliikunnan lisäksi on moni-
puolinen joogaohjaajan työ (joo-
gaopettajan koulutus RYS200.)  
Hän kertoo tekevänsä pääosin 
tuntityötä, jota ohjaa myös oma 
terveys ja liikunta koko perheen 
kanssa, johon liikkeenjohdon 
konsulttimiehen lisäksi kuuluu 
kaksi aikuista Aalto yliopistolla 
opiskelevaa poikaa.

Uskon, että Klubin jumpparit 
ovat kanssani samaan mieltä, 
että Helena teki vajaa kymmenen 
vuotta sitten oikean päätöksen. 
Niin innostavaa ja koukuttavaa 
Klubin jumppa on.

Jumppatunteja on  
kuusi kertaa enemmän 

kuin 2012, jolloin jumppa 
aloitettiin. Jumppareiden 

määrä on samassa  
ajassa kasvanut  

seitsemänkertaiseksi.
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Teksti: Matti Kuula
Kuva:  KD-arkisto

Teksti: Timo Martikainen
Kuva:  Antti Virkkunen

Teksti: Heikki Pitkänen

Viron harrastajien Tallinnan 
talviretki suuntautui helmi-
kuussa Suomen Suurlähe-
tystöön Toompean mäelle 

20 osallistuja voimin. 
Lähetystö on näyttävä rakennus 

Toompean huipulla, joka näkyy 
myös keskikaupunkiin. Suomen val-
tiolippu liehuu yli muiden rakennus-
ten kattojen selvästi tunnistettavasti. 
Isäntänä oli klubiveljemme, puolus-
tusasiamies Jussi Voutilainen.

Viron harrastajien toimintaan 
kuuluu kielen opiskelun lisäksi halu 
tutustua myös kulttuuriin, tai-
teeseen, ja laajasti yhteiskuntaan. 
Virossa kirposi innostunut keskus-
telu isännän ja retkeläisten kesken. 
Ryhmämme ammatillinen monipuo-
lisuus ja kokemukset Viron entisestä 
ja nykyisestä yhteiskunnasta herätti 
alustuksen pohjalta pohdintoja, jotka 
koskivat Viron ohella muita Baltian 
maita ja itäisiä naapureita. Keskus-
telussa selvisi monia sellaisia asioita, 
joihin emme täällä kotisuomessa 
ainakaan kovin helposti kuule. 

Kodinturvajoukot  
ovat puolustusvoimia
Viro on NATO-maa, joka myös 
kuuluu EU:hun. Virolaiset luottavat 
NATO:n antamaan turvallisuus-

takuuseen, vaikka siellä ei suuria, 
ulkomaalaisia puolustusjoukkoja 
olekaan. Kahdeksan maan rotaationa 
on muutama hävittäjäkone ilma-
valvontatehtävissä Viron ja Baltian 
alueella. Virossa on laaja vapaaehtoi-
nen puolustusvoimien tukijoukko, 
Kaitseliit, (kodinturva). Tämä toimii 
kiinteässä yhteistyössä puolustus-
voimien kanssa ja harjoittelee myös 
yhdessä, sillä se on sen osa. Suoma-
laiset maanpuolustusjärjestöt pitävät 
kiinteitä yhteyksiä virolaisiin maan-
puolustusjärjestöihin ja harrasta-
vat myös laajaa molemminpuolista 
kilpailutoimintaa. 

Lounaalle saimme mukaan toisen 
turvallisuuspolitiikan asiantuntijan, 
Tallinnassa työskentelevän Pauli 
Järvenpään, jonka kanssa jatkoimme 
keskustelua. 

Järvenpään mukaan NATO:oon  
suhtautuminen on edelleen vah-
vistunut Virossa ja virolaiset ovat 
luottavaisia NATOn poliittiseen ja 
sotilaalliseen tukeen.  NATO on 
alkanut varastoida aseita Baltiaan 
viime vuonna tehtyjen ratkaisujen 
mukaan. Virossa ollaankin suhteelli-
sen rauhallisia huolimatta ympärillä 
olevasta kehityksestä.

Viron harrastajat vierailivat 
Tallinnan lähetystössä

Kuuban Suomen suurlähetti-
läs Enrique Orta González 
alusti Klubin Sikarikerhon 
Kuuba-illassa maan uudis-

tuksista helmikuun alussa. 
Hän kertoi Kuuban käynnissä ja 

tulossa olevista uudistuksista ja vas-
tasi yleisön paikoin kiperiinkin kysy-
myksiin. 

Kuuban talouselämässä tapahtuu 
nyt paljon. Tämä näkyy muun muassa 
hotellien ja lentojen vaikeana saata-
vuutena. 

Kuuba ja USA lähentyvät
Suurlähettiläs kertoi monista Kuu-
ban lainsäädännön muutoksista, joilla 
edistetään yritystoimintaa. Vuonna 
2014 voimaan tullut uusi investointi-
laki helpottaa myös ulkomaisten yri-
tysten investointeja ja liiketoiminnan 
aloittamista, ja tämä on jo tehnyt Kuu-
basta houkuttelevan kohteen uusia 
businessmahdollisuuksia etsiville. 

Ajankohtainen teema on Kuuban ja 
Yhdysvaltojen suhteiden lähenemi-
nen. Yhdysvaltain presidentti Barack 
Obama aloitti matkailun ja kau-
pankäynnin esteiden lieventämisen 
vuonna 2014 ja viime kesänä avattiin 
maiden suurlähetystöt yli 50 vuoden 
tauon jälkeen. 

Kuubalaisten odotukset ovat kor-
kealla ja Amerikan markkinoiden 
avautuminen ja turistivirrat nähdään 
suurena mahdollisuutena Kuuban 
talouden kehitykselle.

Turistit ovat jo vuosia sanoneet, 
että Kuubassa täytyy vierailla ennen 
kuin tapahtuu suuria muutoksia. Tätä 
perustelua suurlähettiläs ei ole kos-
kaan ymmärtänyt. Kuubalaiset ovat 
varmasti ansainneet kaiken tapahtu-
van elinolojensa kohentumisen, mutta 
kuubalaisten positiivinen elämän-
asenne ja vieraanvaraisuus eivät suur-
lähettilään mukaan ole katoamassa 
mihinkään. Mikään ei myöskään 
muutu yhdessä hetkessä.

Sikarikerho  
pohti Kuuban 
uudistuksia

– Pussittaa osaa kuka tahansa, 
kun on pelannut tarpeeksi. Se ei 
ole kuitenkaan biljardin sisäinen 
olemus. Se on pelin lukutaito, 
koskaan ei pidä antaa vastus-
tajalle mahdollisuutta pussittaa 
pallo.

Biljardisali täyttyy kahdesti viikossa

Näin sanoo Pertti Virk-
kunen Suomalaisen Klubin 
biljardin grand old man, 
joka on pelannut vuosi-

kymmenet klubilla ja kilpaillut YT-
klubien kanssa klubin joukkueissa, 
niin kauan kuin YT-klubitoimintaa 
on harrastettu. Itse asiassa Vekku, 
kuten häntä kutsutaan kaveripiirissä, 
vaikutti merkittävällä tavalla Suoma-
laisen klubin mukaan menoon YT-klu-
bien toimintaan. Hän ilmoitti muille 
klubeille, että Suomalainen Klubi 
tulee mukaan, kun se saa YT-klubien 
hallituksesta yhden paikan. Aluksi 
paikka oli vara ja innokas harrastus-
mies Jari Karpakka ryhtyi luotsaa-
maan klubimme ja muiden klubien 
yhteistoimintaa.

Suomalaisen Klubin biljardisali on 
arvokkaan tuntuinen paikka. Toi-
mittajassa herättää pientä värähtelyä 
astua kolmen komean ja suuren biljar-
dipöydän maailmaan. Ovelta katsot-
tuna taaimpana on snooker- sitten 
kaisa- ja etummaisena pool-pöytä. 

Poolia ja snookeria  
pelataan eniten
– Eniten pelataan poolia ja snooke-
ria. Kaisan suosio hiipuu harrastajien 
ikääntymisen myötä. Nuorille Kaisan 
isot pallot ja pienet pussit ovat liian 
vaativa haaste, kun hyvää biljardia voi 
pelata suurempipussisilla pöydillä, 
Vekku sanoo. 

– Pool on tavalliselle kansallekin 
tuttu biljardipeli 9-pallo. Sitä pela-
taan ympäri Suomea, tosin pussit ovat 
leveämmät koko kansan pelipöydissä. 
Snooker puolestaan on tunnetuin 
ympäri maailman. TV:stä voi seurata 
snookerin mestaruuskilpailuja ja tun-
netuimmat biljardinpelaajat pelaavat 
snookeria. 

Sotasaalis odottaa  
saliin pääsyä
– Suomalaisen Klubin biljardiporuk-
kaan kuuluu satakunta henkilöä, joista 

aktiiveja on puolet. Kaikki ovat klubi-
pelaajia, jotka kokoontuvat kahdesti 
viikossa lyömään palloa. Biljardi on 
sosiaalinen laji. Vuoden harjoittelulla 
pystyy poolissa ja snookerissa saavut-
tamaan kohtuullisen tason, jolla voi 
osallistua hyvin kerhon toimintaan.

– Pelipäivät ovat tiistai ja torstai. 
Silloin iltapäivän ja illan myötä pela-
taan ja pelien välissä keskustellaan ja 
arvioidaan maailman menoa. Tämän 
lisäksi ovat kuukausikilpailut, joita on 
järjestetty hyvin pitkään.

– Vaikka klubilla pelaavatkin klu-
bipelaajat, omassa kerhossamme on 
myös poolin Euroopan mestaruuden 
voittanut kilpapelaaja Mika Immonen 
ja Markku Koponen, joka on voit-
tanut Kaisan Suomen mestaruuden, 
Vekku sanoo biljardimiehen positiivi-
nen ilme kasvoillaan.

Mutta miksi klubin alakerran 
tiloissa on hieno, iso biljardipöytä?

– Se siirretään syksyllä saliin kaisa-
pöydän tilalle. Se on kauniimpia ja 
erittäin hyvässä kunnossa oleva biljar-
dipöytä, joka on sotasaalista Äänislin-
nasta. Aikoinaan se tuotiin Suomen-
linnan upseerikerhon käyttöön. 2000-
luvun alussa kerho deponoi pöydän 
Klubille. Se entisöitiin huolella ja nyt 
se odottaa pääsyä saliin. Syksyllä yli 
200 YT-klubien biljardinharrastajaa 
tulee viikonlopun kestävään turnauk-
seen Klubille, jolloin entisöity pöytä 
on mukana.
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Teksti: Petri Kalavainen
Kuva: Arto Toivanen

Teksti: Jorma Hämäläinen
Kuva: Jouni Päivölä

Gastronomiakerhon kolmastoista 
oma kokkaus pidettiin viidentoista 
jäsenen voimin Haaga-Helian 
opetuskeittiölle maaliskuisena 
lauantaina. Pääsuunnittelijat ja 
oppimestarit Jouni Päivölä ja Panu 
Tikka olivat valinneet teemaksi 
italialais-välimerellisen keittiön.

Ideoinnin ja suunnittelun lisäksi 
oli tilaisuuden onnistumiseksi 
tehty jo paljon työtä. Kaikkien 
muiden raaka-aineiden ohella 

myös kalmarit ja tursaat sekä muste-
kalan muste oli jo hankittu.

Kerhon puheenjohtajan tervetulotoi-
votuksen ja alkumaljan jälkeen muo-
dostettiin työryhmät.

Työ alkoi valmistamalla kokeille 
välipala. Jouni pyöräytti keitetyistä 
perunoista, jauhoista, munista ja suo-
lasta taikinan, johon Panu teki kas-
tikkeen shalottisipulista, jauhoista, 
valkoviinistä, kuohukermasta, gorgon-
zolasta ja mustapippurista. Ainekset 
keitettiin nopeasti suolaisessa vedessä. 
Gnocchet nostettiin lautaselle, päälle 
kastiketta ja paahdettuja pinjansieme-
niä. 

Naudan kuve pannulla  
jälkikypsennys uunissa
Alkupaloiksi tehtiin koko joukko 
pikku suupaloja. Panu ja Kajzu oli-
vat marnoineet Kalmarit jo torstaina. 
Cheviche-marinoitu siika tehtiin näin. 
Ohuille kalan siivuille maustetusta 
oliiviöljystä kastike ja tunniksi jää-
kaappiin. Lautasille lisättiin salami-
viipaleita, grillattua munakoisoa, pala 
mozzarellaa, oliiveja ja palanen ciabat-
taa; siinäpä alkupalat. 

Octopus oli varmaan suurimmalle 
osalle kokkaajista, ainakin itse teh-
tynä, uusi ja outo. Neljä ja puoliki-
loinen tursas valmistettiin kahdella 
tavalla. Noin tunnin keittämisen 
jälkeen se pilkottiin ja osa paistettiin 

pannulla rapeaksi ja osa friteerattiin. 
Risotto nero tarjoiltiin mustekalan 
kanssa. Se tehtiin Arborio-riisistä, val-
kosipulista, kalaliemestä ja valkosipu-
lista mustekalan musteen avulla.

Hannu Karhukedon Lahisten karta-
nosta Sääksmäeltä saakka hankkima 
Simmental-naudan kuve ruskistettiin 
hyvin ja jälkikypsennettiin uunissa, 
annettiin hetken levätä. Juuri ennen 
tarjoilua kuve leikattiin viistosti 
annosviipaleiksi. Lihan seuraksi nau-
tittiin vain voissa haudutettua pinaat-
tia.  Lihan päälle ripolteltiin hieman 
sormisuolaa ja mustaa pippuria.

Herkut huuhdeltiin  
maukkailla viineillä 
Jälkiruoka on aterian kruunu. Päivän 
päätteeksi tehtiin vielä teemaan hyvin 
istuva tiramisu sekä vaniljajäätelö. 
Tiramisun resepti oli mukana olleen 
Risto Bruunin melko helppotekoinen, 
ja tulos uskomattoman hyvä. 

Syömään päästiin puolen neljän 
maissa. Ruuat maistuivat ja kaikki syö-
tiin. Herkut huuhdeltiin alas mauk-
kailla viineillä. Lopuksi astiat tiskattiin 
ja paikat siivottiin priimakuntoon. 

Gastronomiakerho kävi
mustekalan kimppuun

Kokkauksen menu

ILOISTEN KOKKIEN VÄLIPALA
- Gnochi alla Gorgonzola

PIATTI ANTIPASTI
- marinoitu kalmari 
- mellanzane alla grilla 
- marinoitua siikaa 
- mozzarella + oliivi
- salami
- chiabattaa sivulle

PIATTI PRIMI
- octopus eli tursas, 
   grillattuna ja friteerattuna 
- risotto nero 
  
SECONDI PIATTI 
- kokonaisena paistettu kuve
- pinaatti sauté paistopannulta

DOLCI
- Gelato ”Klubi made”
- Tiramisu

Näitä viinejä maisteltiin:
- Roero Arnais, Alba, 
- Piccini Bianco, 2014, Toscana
- Trifula 2014, Piemonte 
- Prosecco D.O.C, Cinzano 
- Piccini, Memoro
- Sasso al Poggio 2009 Piccini, 
- Castiglioni Chianti Frescobaldi

Tyytyväisin mielin lähdettiin kotimat-
kalle kuuden maissa.

Lopuksi kaikki kiittivät päävastuun-
kantajia hienosta työstä ja mukana 
olleita hyvästä kokkaamisesta ja 
mukavasta yhdessäolosta.

Jussi Vartiainen ja Jarmo Riipinen siirtävät 
keitetyn octopusin jäähtymään ja paloi-
telvaksi.

Yli 70 veljeä saapui talvigolf-iltaan 
kuulemaan golfuutisia ja osallistu-
maan herrasmiesten puttikisaan. 

Illan vieras Golfliiton toiminnan-
johtaja  Petri Peltoniemi selosti  
liiton strategiaprosessin lopputu-
loksia. 

Hän kertoi myös tämän vuoden 
olympiakisoista, joihin golf palaa  yli 
sadan vuoden tauon jälkeen. Myös 
Suomen edustajia nähdään olympia-
viheriöillä tulevana kesänä. Ketkä 
edustajat ovat - sen näyttää aika ja 
ranking-järjestelmä.

Peltoniemen mukaan Suomessa gol-
fala tai golfiin keskeisesti liittyvä liike-
toiminnan arvo on noin 250 miljoonaa 
euroa vuodessa ja ala työllistää noin  
2 000 henkilöä.

Kokeilunhaluisista  
puolet naisia
Aktiivisia pelaajia on Suomessa vajaat 
150 000, kenttiä 130. Viime vuonna 
kierroksia pelattiin vähän yli kolme 
miljoonaa.  Lajista kiinnostuneita 
uusia harrastajia on kyselyn pohjalta 
lähes alle kaksi miljoonaa joista 700 
000 henkilöä on ilmaissut halunsa 
kokeilla pelaamista. 

Tämä tieto varmaan kiinnostaa alan 
harrastajia – mietitäänpä miten paljon 
kehitysvoimaa saisimme, jos vaikka 10 
prosenttia kokeilunhaluisista henki-
löistä jäisi lajin pariin.  Miten sai-
simme potentiaalin yhteiseksi iloksi ja 
kehityspanokseksi. 

Talvigolf keräsi runsaasti  
                         puttaajia

Golf Rion  
Olympialaisissa

Golf ja olympialaiset kohtasivat edel-
lisen kerran vuonna 1904, joten on 
hyvä, että laji saadaan jälleen mukaan 
olympiakuvioihin.

Vuonna 2007 aloitettu työ tuo nyt 
tuloksia. Suomen kiintiö on kaksi 
mies- ja kaksi naispelaajaa, joiden 
valinta tapahtuu heinäkuussa. Naisten 
vahva ehdokas on Ursula Wickström 
ja miehistä Mikko Ilonen. Mutta kaik-
kea voi toki tapahtua – aika näyttää.

Itse pelit näkyvät Suomessa hyvään 
aikaan johtuen aikaerosta ja kierrosten 
aikaisista lähdöistä. Kisalähetykset 
alkavat alkuiltapäivästä puoli kahden 
paikkeilla.

Talvigolfin puttikisan
paras pari oli Pekka
Mattila (vas) ja Jens
Stormbom, joiden keskellä
hymyilee palkinnot jakanut
Golfkerhon vetäjä Jussi
Papinniemi.

Kokeilunhaluisista oli naisten osuus 
lähes puolet, – varmasti paljon uusia 
näkökulmia lajin harrastamiseen ja 
siihen liittyvien palvelujen kehittämi-
seen!  Lisää businessmahdollisuuksia 
parantavia palveluja, lisää maksajia 
tarjolla. Tilanne on hyvinkin mielen-
kiintoinen ja runsaisiin mahdollisuuk-
siin on tärkeää tarttua. 

Golfiin yhdistetään voimakkaasti 
mm. liikkumisen ilo, terveyshyödyt, 
rentoutuminen ja se on paras vapaa-
aika.
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Teksti ja kuvat: Timo Martikainen

Taistelunäytös jylisi Santahaminassa

Suojasavu leviää ja komento kuuluu: Eteenpäin

 Jääkäri Marko Hyvärinen kuvaa onnistunutta hyökkäystä Eikka 
Papinniemelle Vekku Virkkuselle ja Jussi Papinniemelle.

oli laaja asenäytös. Sen 
voimakkain ase oli keski-
pitkänkantaman ohjusauto, 
jonka lavalla kulkee kuusi 
AIM-120 ilmataisteluoh-
justa. Tositilanteessa ohjuk-
set nostetaan lavalta omalle 
alustalleen. 

Ohjus kiitää 300 met-
rin sekuntivauhtia noin 10 
kilometriä ylös tai 20 kilo-
metrriä vaakasuunnassa. 
Se voi ampua myös kaikki 
kuusi ohjestaan yhteyslau-
kauksena, todennäköisempi 
tulivoima on 1 - 3 ohjusta 
samaan aikaan. Amram-
ohjukset otettiin käyttöön 
2012, joten ne edustavat 

puolustusvoimien uusinta 
kalustoa, joka vaatii yhdek-
sän miehen ryhmän toimi-
akseen.

Asenäytöksen jälkeen 
kutsuvieraat siirtyivät linja-
autolla pataljoonan komen-
taja, eversti Marko Kivelän 
ohjauksessa Santahaminan 
eteläkärkeen seuraamaan 
ammuntanäytöstä.

Siihen osallistuivat kovat 
piipussa jääkärikompanian 
käytössä olevat aseet ryn-
näkkö- ja tarkkuuskivää-
ristä suuren sinkoon. Sen 
jylinä kuuluii tulpat kor-
vissa ja kypärä päässä. 

Yrityslahjat, jotka 
säilyttävät arvonsa
Fiskars Yritysmyynti onnittelee lämpimästi 
140-vuotiasta Helsingin Suomalaista Klubia

Lataa ideakuvasto osoitteesta yritysmyynti.fiskars.com

Klubin jäsenet saavat normaalihintaisista tuotteista 
35% ostoedun verkkokaupastamme osoitteessa 
http://store.iittala.fi alennuskoodilla HSK140B2B.

Jäsenten yrityksille tarjoamme 35% alennuksen 
suositusvähittäishinnasta (yrityshinnat alv 0%) 
tilatessa samalla alennuskoodilla osoitteesta 
yritysmyynti@fiskars.com. Alennukset voimassa 
31.5.2016 saakka. 

HS_KLUBI_140v_Fiskars_2.indd   1 1.4.2016   16:49:46

nykypäivä

JUHLAVUODEN KUNNIAKSI

TARJOAMME 
Suomalaisen Klubin jäsenille  

Nykypäivän vuosikertaa 
K A M P A N J A H I N T A A N

49,-
Tilaa kampanjakoodilla KLUBI osoitteessa nykypaiva.fi/tilaa

Kokoomuksen äänenkannattaja Nykypäivä 
uudistui syksyllä 2015. Lehti muuttui kerran 
kuussa ilmestyväksi aikakauslehdeksi, jonka 
tavoitteena on taustoittaa ajankohtaisia 
yhteiskunnallisia ilmiöitä, analysoida politiikan 
tapahtumia ja kertoa ihmisistä niiden taustalla.

Helmikuussa 2016 kysyimme lukijoilta, miten 
onnistuimme lehden uudistamisessa.

vastaajista arvioi lehden arvosanalla 
”hyvä” tai ”kiitettävä”.

vastaajista pitää lehteä  
”modernina” ja ”tyylikkäänä”.

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

Vuosikerran   
tilaushinta  on  
normaalisti 79,- 
Alennus 38%

84%
80%

KAARTIN PATOL-
JOONA järjesti maaliskuun 
alkupuolella Santahami-
nassa teistelunäytöksen.

Toistakymmentä Klu-
bin Maanpuolustuskerhon 
aktiivia seurasi ensimmäi-
seksi hyökkäystä viholllisen 
asemiin ja niiden valtausta. 
Kaupunkisodassa vallattiin 
kaksi taloa huone huoneelta 
ja rynnättiin pakenevan 
vihollisen perään. Täysin  
tappioita hyökkäys ei onnis-
tunut, vaan alkuhyökkäyk-
sessa kaksi kaupunkijääkä-
riä haavoittui.

Taistelun lisäksi Santa-
haminan urheilukentällä 
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mehilainen.fi

MEHILÄINEN ONNITTELEE  
140-VUOTIASTA 

SUOMALAISTA KLUBIA!
Energiaa myös Suomalaiselle Klubille

luotettavasti
ympäristövastuullisesti
kilpailukykyisesti

POINTCOOL -
SERVICE OY

Pointcool - Service Oy
Konetie 1

04300 Tuusula
Puh. 09-8387 420
Fax 09-8387 4220

e-mail. pointcool@pointcool.fi

Suurkeittiölaitteiden ja  
kylmäkalusteiden huolto 
pääkaupunkiseudulla

ASUJEN- JA ASUSTEIDEN PESULA
YLI 40 V. KOKEMUKSELLA

ASIANTUNTIJA - OSAAJA

AUTOLLE ASIAKASPAIKKA PIHASSA

SUOMALAISEN KLUBIN 
JÄSENILLE 20 % ALENNUS

EDUSTA MAINITTAVA
PESUJA JÄTETTÄESSÄ

Pohjoisesplanadi 37 sisäpiha
www.pyykkipoika.fi

P. 09 47800170

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

Alennus ei koske oppikirjoja.

WSOY:n kirjakauppa 
www.wsoy.fi/
Korkeavuorenkatu 37,  
Helsinki
Avoinna 
maanantai - perjantai klo 
10.00 - 18.00
lauantai klo 10.00 - 15.00
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Tammen kirjakauppa
www.tammi.fi/
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yhtio-tammi 
Korkeavuorenkatu 37,  
Helsinki
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tiistai perjantai klo 10.00 
- 18.00
lauantaisin 11.00 - 15.00
sunnuntai suljettu

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

Alennuksen saa normaalihintaisista WSOY:n, Tammen ja ReadMe:n kirjoista. Alennus ei koske 
Tammen oppimateriaaleja, Sanoma Pron tai muiden Bonnieriin kuulumattomien kustantajien 

kirjoja eikä Tammen ja WSOY:n arvoteoksia.
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Tukenasi
tiukassa tilanteessa

www.lakituki.fi  +358 (0)9 4289 2934

Perhe- ja perintöoikeus

Sopimus- ja yhtiöoikeus

Työoikeus

Vero-oikeus

Asunto- ja 
kiinteistöoikeus

Riita- ja rikosasiat

Rahoitus- ja 
vakuutusoikeus

Compliance-
menettelytapaoikeus

SKRUUVI

Energiaa myös Suomalaiselle Klubille

luotettavasti
ympäristövastuullisesti
kilpailukykyisesti

www.skruuvi.fi

Sataaneljääkymppiä
koko vuosi 2016

Klubilehti  
kiittää  
ilmoittajia
Klubilehti kiittää ilmoittajiaan 
juhlavuoden ensimmäisessä 
numerossa.

Jos et ehtinyt tähän numeroon 
mukaan, ei hätää, Klubilehti 
ilmestyy vielä kolmasti juhlavuo-
den aikana.

Ilmoitus Klubilehdessä  
on täsmäsijoitus

Ilmoitus Klubilehdessä yrityk-
sesi osaamisesta, tuotteista ja 
palveluista puhuttelee ostovoi-
maisia, laatutietoisia ja ahkerasti 
sijoittavia päättäjiä ja näiden 
yrityksiä.  

Mediakortti ilmoituskokoineen 
ja -hintoineen verkkosivuil-
lamme: http://www.klubi.fi/ 
www/MEDIAKORTTI_2016.pdf

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

Tässä ovat tärkeät päivämäärät.
Ilmestymis- ja aineistoaikataulu 
vuodelle 2016 

N:o     Aineisto     Ilmestyy 

2b          9.5            3.6 

3          19.9.          19.10. 

4          21.11.        21.12
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– KOSTEA VARHAISKEVÄT vaihtui 
aurinkoisiksi pikkupakkasiksi. Miltä se 
tuntuu?

– Uinahtamaan ehtineet hiihtohalut 
heräsivät eloon.  Lumia täytyy vain etsiä 
ylempää Suomi-neitomme vyötärön yläpuo-
lelta.  Siispä ylös Suomen poijat nuoret,  ulos 
sukset...

–...kantakaa ja vauhtia niille antakaa!
   – Mistäs tuollainen runosuoni puhkesi 

pulppuamaan?
– Hyvistä maailmanpolitiikan uutisista?
– Mikä siellä hyvältä näyttää?
– Putin sanoi poistavansa venäläiset jou-

kot Syyriasta. Sanoi saavuttaneensa tavoit-
teet.

– Mitä ne olivat?
– Rauhan säilyminen  on hänen mieles-

tään askelta lähempänä.
– Sitäkö varten hän jätti sotakoneistonsa 

vielä Ukrainaan?  Ja niiden käyttäjät lähelle?   
– Yksi tavoite oli oman aseman vahvis-

taminen yksinvaltiaana. Ruotsin kunin-
kaatkin käyttivät  aikoinaan samaa keinoa 
ja joskus jopa onnistuivat. Maassa säilyi 
järjestys –jonkin aikaa. 

– Toisena oli EU:n heikentäminen pako-
laisvirroilla ja kolmantena omien solujen  
ujuttaminen niihin.  Olemme todenneet sen 
jo varhemminkin tässä pöydässä. 

– Totuuksia on syytä toistella, etteivät 
unohtuisi ristikkäisissä uutisvirroissa.    

– Missä sinun totuuksiesi lähteet ovat?
– Sukukotimme oli Karjalan kannaksella 

rajantakaisen Mainilan lähellä.   
– Eivätkö nuo totuudet ole jo vanhentu-

neita?   
– Eivät sukupolvien kokemukset vähällä 

vanhene. 
l l l   

PRESIDENTTIMME SUKKULOI. 
Huomenna Kremliin, pääsiäisen jälkeen 
pohjoismaiden muiden päämiesten kanssa 
Valkoiseen taloon. Pohjola nostaa päätään 
hajaantuvassa Euroopassa. Niiden yhteistyö 
on ilahduttavasti vilkastumassa. Toivotaan 
sille kestävää jatkoa.

l l l   

– ELÄMME KASVAVAN kuun ja kirkkai-
den tähtien aikaa. Tikkutiistai, kellokeski-
viikko ja lankalauantai lähestyvät. 

– Muistatteko miten kirkkoisämme ovat jo 
ammoin varhaiskristillisenä aikana mää-
ritelleet pääsiäisen ajankohdan? Taisi olla 
Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325. 
Muistaakseni... 

– Pääsiäisen aika liittyy jotenkin täyteen 
kuuhun, en muista tarkemmin.

– Se on kevätpäivän tasausta seuraavan 
täyden kuun jälkeisenä sunnuntaina.

– Tänä vuonna pääsiäinen olikin aikai-
sena ajankohtana. Kevätpäivän tasaus oli 
palmusunnuntaina 20. maaliskuuta, täysi-
kuu keskiviikkona 23. ja seuraava sunnun-
tai, pääsiäissunnuntai, oli 27. maaliskuuta.  
Nauttikaamme varhaisen pääsiäisen jälkei-
sestä pitkästä keväästä!

l l l   

– OLISIPA HELSINGISSÄKIN edes 
aamuisin suksikelejä.

– Hiihto on terveellinen liikuntalaji. 
Äskeiset uutisen kertoivat Heikki Hasun 
90-vuotispäivän haastattelun yhteydessä, 
että yli 90-vuotiaiden olympiamitalis-
tiemme joukossa on eniten hiihtäjiä.

– Minulla oli ilo vierailla tuoreen kultami-
talistin Heikki Hasun kotona. Oli kylvö-
töissä vanhan sukukotinsa pellolla. Hän oli 
myöhemmin kansanedustajanakin. 

– Salpausselän kisoissa samana vuonna 
lähes jokainen kisavieras halusi nähdä 
hänet.

– Nuoret neitoset olivat kateellisia sille 
siskolleen, joka sai kävellä käsikynkkää 
Heikin kanssa Lahden katuja. Tuon neitosen 
kasvot kertoivat ilosta ja onnesta. Hän oli 
voittanut kaksi kultaa.   

– Onni yksille eikä Heikkiä kaikille.
– Pääsiäisen jälkeen on edessä pitkä 

kevät, johon voi mahtua talven häntiä.
– Ortodoksinen kirkko toimii yleensä juli-

aanisen kalenterin mukaan, mutta Suomen 
ortodoksisella kirkolla on erivapaus toimia 
läntisen kirkon rytmissä.  Olemme siskoja ja 
veljiä keskenämme. Se on Suomeamme.

l l l   

– EILEN ODOTTELIMME vielä rauhalli-
sin mielin pian alkavaa pääsiäistä, kevään 
kynnyksen juhlaa.                                                        

– Piinaviikko muuttui Euroopassa äkkiä 
nimensä veroiseksi. Isisin terrori-isku 

muutti pääsiäispyhiin valmistautuvan 
maanosamme lähes taistelutantereksi.  
Uusia iskuja voi ilmaantua milloin 
vain ja missä vain. Matkustaminen ja 
joukkokokoukset ovat tulossa uhan 
alaisiksi. Poliisi ja armeija joutuvat ole-
maan varuillaan.  

 – Tässä sisällissodassa on hanka-
linta se, ettemme tiedä, missä viholli-
nen luuraa. Poliisin ja armeijan päivys-
tysten tulee olla valppaina kaikkialla.

l l l   

- KLUBIMME JUHLAT lähestyvät. 
Läntinen naapurimme onnitteli meitä 
omalla tavallaan. Teki Klubissamme 
perustetusta Nordeaksi muutetusta 
Kansallis-Osake-Pankista entisen itäi-
sen takamaansa sivukonttorin.

   – Yksi tunnettu klubiveljemme 

ilmoitti lakkaavansa kantamasta ken-
gissään hiekkaa tähänastisen pank-
kinsa matoille.

   – Minä lopetin jo silloin, kun sen 
pääkonttori siirrettiin Helsingistä 
Tukholmaan.  Se oli minun onnitteluni 
vanhalle kunniakkaalle pankilleni.

   – Meillä on vielä tallettamisen ja ja 
lainan hakemisen vapaus.  Minä jatkan 
pitkää suhdetta.

   – Sieltäkin tulevat varmaan onnit-
telemaan 140-vuotiasta äitiään.

l l l   

– ME KLUBILAISET kokoonnumme 
Helsingin Yliopiston saliin juhlimaan 
140-vuotiasta Klubiamme. Juhlia voi 
monelle tavalla: osallistumalla juhla-
tilaisuuksiin, kilistämällä kotona lasin 
kuplivaa tai lukemalla Eero Saaren-

heimon, Jouko Liusvaaran ja Jarmo 
Virmavirran kirjoittamia historiate-
oksia. Klubimme 100-vuotishistorian 
kirjoittaja Eero Saarenheimo, jota 
kutsuttiin aikanaan kunnioittavasti 
Mr klubiksi, viettää korkeita vuosiaan 
palvelutalossa. Pöydällä on edelleen 
kirjoituskone, istuimena pyörätuoli ja 
koneen vierellä pino arkkeja, joissa on 
kulttuuripitoista tekstiä. Hän lähettää 
jäsentovereilleen keväisiä terveisiä.
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Onnittelemme
 140-vuotiasta

Suomalaista Klubia!
Rakennamme kotimaista 

energiaa suomalaisille.
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3.5. Kuvataidematinea   
         (avec)
Klubin kuvataiteilijoiden juhlanäyt-
telyn osanottajat kertovat työstään ja 
ajatuksistaan taiteesta.

Musiikista vastaa painotaiteilija 
Marko Hilpo. Matinean jälkeen haluk-
kaille illallinen juhlasalissa, isäntänä 
Antti Virkkunen. 45 euron illalliselle 
ilmoittaudutaan Klubin järjestelmän 
kautta. Juhlanäyttelyyn ehtii vielä 
tutustumaan klubilla 6.5. asti.

 

Antti Pohjanheimon teos ”Itätuuli”  
on esillä Klubin taiteilijoiden j 

uhlanäyttelyssä.
Miia Makkonen ja Petri Karhu

sekä henkilökunta 

Kiitos, että olemme saaneet olla mukana
pienen osan upeasta historiastanne. 

Onnittelemme 140-vuotiasta
Helsingin Suomalaista Klubia! 

1.5. Vappulounas (jäsenet ja vieraat)
Sunnuntaina, Vappupäivänä tarjoillaan Klubin vappulounas kah-
dessa kattauksessa, 11.30 – 14.00 ja 14.30 – 16.00. Pöytävaraukset 
050 5721531. 

8.5. Äitienpäiväbrunssi (avec)
Puhe äidille, musiikkia, tunnelmaa

12.5. Ulkopolitiikka
Korkeimman Hallinto-oikeuden emeritus presidentti Pekka Hall-
berg puhuu ”Näkemyksiäni vallan kriiseistä maailmalla” ulkopoli-
tiikan illassa, jota Pertti Torstila isännöi.

Näissä tilaisuuksissa ehtii hyvin käydä  
ennen kesätaukoa

3.6.  Veneretki tutustuu satama-alueiden rakentamiseen
Klubi päättää kautensa totuttuun tapaan veneilemällä  
perjantaina 3.6. 
Ennen lounasta tutustutaan Helsingin vanhojen satama-alu-
eiden rakentamisen nykytilanteeseen ja käydään katsomassa 
Jätkäsaarta. Lounaan jälkeen tutustutaan Kalasatamaan.
Veneretkelle lähdetään perinteiseltä paikalta, Kauppahallin 
edestä klo 10.00, jonne myös palataan viimeistään klo 15.30. 
Retken hinta on 35 euroa. Sitovat ilmoittautumiset 23.5 
mennessä maksamalla 35 euroa Klubin tilille Nordea  
FI23 1270 3000 1021 65, maksajaksi oma nimi ja viestiksi 
veneretki.

Helsingin  
Suomalainen Klubi  
on kulttuuriklubi



A Daimler Brandwww.mercedes-benz.fi

Masterpiece of Intelligence.  
Uusi E-sarja – auto, jossa on ajatusta.

Uusi E-sarjan sedan alkaen autoveroton hinta sis. alv 45 050 € + arvioitu autovero  
7 882,03 € = 52 932,03 € + toimituskulut 600 €. Vapaa autoetu 960 €/kk, käyttöetu  

795 €/kk. C02-päästöt102 g/km, EU-keskikulutus 3,9 l/100 km. Kuvan auto lisävarustein.


