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Johannes Koroma

Olin muutama viikko sitten 
puhumassa Historian päivil-
lä Lahdessa. Otsikon Täällä 
Pohjantähden alla ohjelmaa 
riitti kolmen päivän ajaksi 
jopa useisiin rinnakkaisiin 
paneelikeskusteluihin. Innos-
tavinta oli havaita, että liki 
tuhatlukuinen kuulijakunta 
oli historiasta kiinnostunei-
ta tavallisia kansalaisia eikä 
suinkaan alan erityistunti-
joita. Ikäjakautuma vastasi 
suunnilleen oman klubimme 
jäsenistöä.

nn Palatessani tästä tilaisuu-
desta tapasin nuorehkon toi-
mittajan, jolle kerroin omasta 
puheenvuorostani Idänkaupan 
taloudellisesta merkitykses-
tä Suomelle. Hetken kuunnel-
tuaan, hän kysyi mitä se idän-
kauppa oikein oli. 

Kysymys pakotti mietti-
mään, mitä nykyisille sukupol-
ville opetetaan oman maamme 
historiasta. Samalla yritin muis-
tella, mitä meille 1960-luvulla 
opetettiin. Mielikuvani on, että 
silloinkin Suomen historia ohi-
tettiin aika lyhyesti, paitsi tie-
tysti Ruotsin ja Venäjän vallan 
aika. Itsenäisestä Suomesta pu-
huttiin lähinnä hallintoelinten 
kautta puuttumatta juurikaan 
sotien syihin tai seurauksiin. En 
ainakaan muista, että esimerkik-

si sotasyyllisyyttä tai sotakorva-
uksia olisi erikseen mitenkään 
käsitelty. Varmaankin opetuk-
sessa oli paljon eroja opettajien 
omien valintojen ja arvostusten 
perusteella. 

Ehkäpä selitys oli silloin 
ajallinen läheisyys noihin tapah-
tumiin. Mutta sama selitys ei 
enää kelpaa, kun meitä nuorem-
mat sukupolvet kysyvät kuka oli 
Mannerheim tai mikä oli Talvi-
sota. Ei Suomen historiantun-
temus tietenkään saa tarkoittaa 
vain sotimisen historiaa, mutta 
ei sitä pidä aivan kevyesti ohit-
taakaan. 

Olin toisessakin tilaisuu-
dessa keskustelemassa histo-
riastamme. Talvisotayhdistyk-
sen järjestämässä tilaisuudessa 
kerrottiin, että Raatteen tien 
ja Tali-Ihantalan taistelut ovat 
maailman upseerikoulutukses-
sa ja sotaoppilaitoksissa eniten 
käytettyjä esimerkkejä. Yhdis-
tys valmistelee valtiovallan tu-
kemana Talvisodan muistovuot-
ta 2014. Klubimme on tukenut 
internetpohjaisen, virtuaalisen 
talvisotamuseon kehittämistä.  

Aika usein kuulee puhutta-
van nuorista ikäluokista histo-
riattomina. Heidän tietonsa luo-
kitellaan ohueksi pintatiedoksi, 
joka ei ulotu kovin kauas men-
neisyyteen. Vaikka yleistämi-

nen onkin vaarallista, rohkenen 
omakohtaisen vuosikymmenten 
mittaisen journalistiuran tehnee-
nä liittää pintatiedon osaksi ny-
kyistä mediakäyttäytymistä. 

Ehkäpä tässä on selitys sii-
hen tunnekohuun, jonka on syn-
nyttänyt televisiossa talvella 
esitetty ohjelmasarja Suomesta 
Ruotsin vallan alaisuudessa. Se 
on haluttu tulkita osaksi suo-
menruotsalaista indoktrinaatio-
ta. Juuri ohuesta historian tunte-
muksesta johtunee, että ohjelma 
koetaan provokaationa ja unoh-
taen kokonaan sen pohjalla ole-
va historialliset tosiasiat.  

Perinteiset sanomalehdet, 
televisiokin, joutuvat entistä 
kovemmin kamppailemaan lu-
kijoista ja katsojista. Se näkyy 
”uutisten sietämättömänä keve-
ytenä”, jossa lukijan/katsojan 
ajasta kilpaillaan sykähdyttävil-
lä, hätkähdyttävillä ja kosketta-
villa aiheilla ja yksityiskohdilla. 
Tiedon vastaanottajat niin leh-
dissä kuin televisiossa kylläs-
tyvät hetkessä ja ”vaihtavat ka-
navaa”, ellei tunnepitoinen ote 
säily. Koulu ja media eivät tar-
joa entiseen tapaan syventävää 
tietoa, mutta uuden sosiaalisen 
median nopeat, iskevät ja epä-
luotettavat tietotoimistot hou-
kuttavat sitäkin enemmän. 

Slow food tuotiin tarjolle 

pikaruuan vastikkeena. Samal-
la tavalla jotkut mediat pyrkivät 
nyt tarjoamaan hitaita juttuja. 
Se on yritys tavoittaa sellaisia 
lukijoita, jotka jaksavat pysyä 
saman aiheen äärellä pitempään 
kuin 30 riviä.  

Myös oman klubimme kes-
keinen tarkoitus on tarjota jäse-
nille näitä hitaita juttuja. Tarjol-
la on ohjelmia, joissa kuullaan 
asiantuntijoita ja keskustellaan 
ajankohtaisista aiheista. Siihen 
tarjoutuu tilaisuus esimerkiksi 
ministerilounailla ja monitee-
maisissa klubi-illoissa. Onkin 
ollut innostavaa havaita, että 
sekä ministerilounaat että esi-
merkiksi kuluvan talven histo-
rian, talouspolitiikan, sotilas-
politiikan ja kirjallisuuden illat 
ovat innostaneet klubiveljiä 
aktiivisesti osallistumaan kes-
kusteluun näistä teemoista. In-
nostavaa se on erityisesti siksi, 
että puheenvuoroista on käynyt 
ilmi puhujien syvä oma tietä-
mys ja myös tietoon perustuva 
omakohtainen näkemys näistä 
asioista. Olemme saaneet tilai-
suuksien alustajilta kiitosta sekä 
runsaasta osallistumisesta että 
kiinnostavista ja asiantuntevista 
puheenvuoroista. Korkea laatu 
kannustaa ohjelmanjärjestäjiä 
ylittämään itsensä. 

Kun helmikuussa kutsuim-

me syksyn aikana liittyneet uu-
det jäsenet tutustumaan klubin 
tarjontaan, oli mahdollisuus ky-
syä heiltä liittymisen perusteita. 
Useimmiten sellaiseksi mainit-
tiin juuri klubin tarjoama ohjel-
ma, joka tarjoaa mahdollisuuden 
seurata laveasti yhteiskunnalli-
sia aiheita. Tutustumistilaisuu-
den päätteeksi pidetty klubi-ilta 
ja EVA:n johtajan Matti Apusen 
esitys vastasi juuri tällaista odo-
tusta. Apusen provokatorinen 
otsikko, suomalaisten suuresta 
innosta Oman elämänsä ulkois-
tamiseen – vastuun siirtäminen 
viranomaisille, lainsäätäjille ja 
moraalivartijoille herätti kuuli-
jat pohtimaan ja reagoimaan. 

(Apusen puheenvuorosta on 
selostus toisaalla tässä lehdes-
sä.) 

Johannes Koroma

Historiattomat ikäluokat
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Raimo Ilveskero

Vuonna 2012 klubin 136. 
toimintavuonna järjestettiin 
136 ohjelmatilaisuutta, jois-
sa oli lähes 7000 osallistujaa. 
Tämän lisäksi harrastuspiiri-
en toiminta oli erittäin aktii-
vista. 

nn Kuluva vuosi on alkanut 
tuossa samassa hyvässä tahdis-
sa. Klubi-illat ja seniorilounaat 
ovat houkutelleet runsain jou-
koin kuulijoita. Merkkipäiväil-
tana juhlistettiin arvokkain me-
noin pyöreitä vuosia täyttänei-
tä klubiveljiä. Uusien jäsenten 
illassa huomattava osa uusista 
jäsenistä oli tullut kuulemaan 
perusasioita Klubin toiminnas-
ta. Tarjonnastamme sekä uudet 
että pitkäaikaisemmat jäsenem-
me löytänevät itselleen sopivia 
pontimia osallistumiselleen.

Järjestyssäännöt

Johtokunta hyväksyi tammi-
kuun kokouksessaan uusitut 

Hyvät Klubiveljet

järjestyssäännöt, joista toisaal-
la lehdessä enemmän. Tehtävän 
saanut työryhmä ajantasaisti ja 
täsmensi aiempien sääntöjen 
tekstejä. Kun samaan suomalai-
seen aatteelliseen arvopohjaan 
sitoutuneet klubiveljet ovat Klu-
bin käyttäjinä, niin pykälävii-
dakko on tarpeeton ja toimimi-
sen kulttuuri siirtyy tarvittaessa 
’isältä pojalle’.

Klubin talous

Kevätkokouksessa käsitelty 
viime vuoden tilinpäätös vies-
ti Klubin talouden kehittyneen 
suotuisasti, kun mitään suurem-
paa investointia ei ollut. Tämä 
vuoden suunnitelma on edelleen 
vakiinnuttaa taloutta siten, että 
odotettavissa olevien peruskor-
jauksien rahoitusedellytykset 
vahvistuvat.

Jäsenmaksujen täsmällinen 
suorittaminen on ilokseni pa-
rantunut viime vuodesta, vaik-
kakaan ei ole vielä täydellistä. 
Kaikki talomme tilat ovat joko 
omassa käytössämme tai vuok-
rattuina. Ravintola tekee hie-
man kitkaisessa markkinatilan-
teessa uutteraa työtä myyntinsä 
kehittämiseksi. Siinä me jäsenet 
voimme olla tukena omien tai 
yrityksiemme tilaisuuksien jär-
jestämisessä Klubilla.

Matala korkotaso on anta-
nut mahdollisuuden lainojemme 
hieman suunniteltua nopeam-
paan lyhentämiseen.

Yläkellari

Yläkellarin viihtyvyyden ja pal-
velujen kohentamiseksi olemme 
hankkineet klubiveljien käyt-
töön kahvikoneen. Kahvikone 
valmistaa yksittäiskupin esp-
ressoa tai normaalikupin valit-
tua kahvisekoitusta. Käyttö on 
yksinkertaista annetun ohjeen 
mukaan ja kupin hinta on oma-
kustannushintamme. Maksu 
suoritetaan käytön mukaan lip-
paaseen. Nautinnollisia kahvi-
hetkiä.

Tervetuloa mukaan kevään 
ohjelmiin ja harrastuksiin.

Raimo Ilveskero

TIEDOTUS UUDISTUU

Leif Eklöf
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Klubilehtemme painatukses-
ta on pidetty tarjouskierros. 
Kierroksen ratkettua asiasta 
tiedotetaan erikseen netissä
Lehti ilmestyy edelleen neljä 
kertaa vuodessa. Lehtien 
lisäksi postitetaan kerran 
vuodessa elokuussa ennen 
Klubin aukeamista kirje, jos-
sa kerrotaan viimeisimmät 
uutiset loppuvuoden ohjel-
masta. Kunkin lehden välissä 
on lisäksi ohjelmaliite, jossa 
kerrotaan tulevista tapahtu-
mista. 

nn Netissä olevia jäsenkir-
jeitä ja viikkokirjeitä kannattaa 
seurata, koska ohjelmaan tulee 
väistämättä lisäyksiä ja muu-
toksia. Muistathan, että tilai-
suuksiin kannattaa ilmoittautua 
ajoissa.

Klubin nettisivuja uudiste-
taan. Niillä on uusi ulkonäkö, 
jonka uskotaan palvelevan lu-
kijoita entistä paremmin. Mer-
kittävin uudistus on se, että ku-

kin toimikunta ja harrastejaosto 
hoitaa  itse tietojensa ylläpidon. 
Toimikunnat ovat valinneet 
keskuudestaan vastuuhenkilöt 
hoitamaan päivitykset. Nämä 
henkilöt kerrotaan netin viikko-
kirjeissä heti kun toimikunnat 
ovat valinnat tehneet. Hyvää 
esimerkkiä ovat näyttäneet esi-
merkiksi Klubimme Kuoro ja 
biljardiharrastajat, jotka ovat 
osansa hoitaneet jo pitemmän 
aikaa.

Tässä lehdessä kerrotaan 
matkailujaostomme  järjestä-
mästä Mauritiuksen matkasta. 
Tämä matka todistaa jälleen 
sen, että klubilaiset matkustavat 
mielellään tutussa ja turvallises-
sa seurassa. myös harrastuspii-
rit matkustavat ahkerasti. Tästä 
esimerkkinä skruuvarimme ja 
sikarimiehemme.

Leif Eklöf

Klubin 
jäsenille 
alennuksia 
kirjoista
Otavan kirjoista 
alennus 30 prosenttia  
WSOY:n ja Tammen
kirjoista 40 prosenttia. 

Klubimme jäsenille on neu-
voteltu alennukset Otavan ja 
WSOY:n kirjoista, jotka os-
tetaan kustantamojen omista 
kirjakaupoista. Alennuksen saa 
näyttämällä jäsenkorttia. 

Otavan kirjakaupan osoite 
on Uudenmaankatu 10 ja se on 
avoinna arkipäivisin maanan-
taista perjantaihin kello 10 - 18. 
Lauantaisin ja sunnuntaisin 
kirjakauppa on suljettu.

Alennus ei koske oppikir-
joja.

WSOY:n kirjakauppa on 
Bulevardi 12. Bulevardin myy-
mälä on avoinna maanantaista 
perjantaihin klo 10 – 18 ja lau-
antaisin klo 10 –15. 

Tammen kirjakaupan osoite 
on Korkeavuorenkatu 37.   
Tammen myymälä on avoinna 
tiistaista perjantaihin klo 10–18. 
ja lauantaisin 11- 15. 

Alennuksen saa normaali-
hintaisista WSOY:n, Tammen ja 
ReadMe:n kirjoista. Se ei koske 
Tammen oppimateriaaleja, 
Sanoma Pron tai muiden Bon-
nieriin kuulumattomien kustan-
tajien kirjoja eikä Tammen ja 
WSOY:n arvoteoksia. 



8
Helsingin Suomalainen Klubi

9
Helsingin Suomalainen Klubi

Kantapöydässä

Kiven silmästä 

AIKA rientää. Taivallamme taas 
päivään päin ja kevättä kohti. 
Valtiopäivätkin ovat kokoon-
tuneet kevätistuntokaudelle ja 
media tulvii poliittista debattia 
EU:sta ja muusta. 

- Tulee mieleen se entinen 
palokunnan päällikkö, joka 
myöhästyi palopaikalta. Vapaa-
ehtoiset olivat jo sammuttaneet 
palon. Päällikkö katsoi jälkiä ja 
tokaisi: ”Väärin sammutettu!” 
Nyt on vähän samanlainen ti-
lanne  EU:n kohdalla. Perussuo-
malaisten päällikkö Timo Soini 
vaatii, että Suomen täytyy pur-
kaa EU:n perussopimus ja jär-
jestää siitä kansanäänestys.

- Siitähän äänestettiin jo 
1994.

- Joopa joo, mutta Soinin 
mielestä väärin.

- Huomenna tulee täysistun-
toon hallituksen turvallisuus-
poliittinen selonteko. Siitä voi 
tulla vilkas mielipiteiden vaihto.

- Ennakkomielipiteet ovat 
niin vahvat, ettei niitä enää vaih-
deta. 

- KUUNTELIN tasavallan 
presidentin puhetta Maanpuo-
lustuskurssiyhdistyksen koko-
uksessa. Siinä oli selkeä sävel: 
maanpuolustuksemme rakentuu 
neljälle peruskivelle, jotka ovat 
yleinen asevelvollisuus, hyvin 
koulutettu reservi, koko maan 
puolustaminen ja ajanmukainen 
aseistus. Tuskinpa hallituksen 

selonteko poikkeaa paljon siitä. 
- Eduskunnassa tullaan 

moittimaan hallitusta puolus-
tusvoimien määrärahojen leik-
kaamisesta.  

- Monet pelkäävät, että Na-
toon hiivitään pohjoismaiden 
kautta.

- Mitä pahaa siinä olisi?
- Nato on monille Iso Mör-

kö.
- Mörköjä on lähempänäkin. 
- Mainitsemassani kokouk-

sessa kuulijoilla oli mahdolli-
suus tehdä puhujalle kysymyk-
siä. Minullakin oli mielessä yksi 
kysymys, mutta vaikenin.

- Mikä se oli?
- Kun puhutaan turvalli-

suuspolitiikasta, siihen lähes ai-
na liittyy hokema, että meillä ei 
ole uhkia.

- Onko meillä?
- Katso kartasta itärajamme 

vaihteluja! Jokaisen rajaa muut-
taneen rauhansopimuksen edel-
lä on ollut sota. Minä olen karja-
laisena evakkona joutunut lähte-
mään kodistani kahdesti. Tsaarit 
ja generalissimukset vaihtuvat, 
mutta halu valtakunnan laajen-
tamiseen pysyy.  

- Mikset kysynyt?
- Kohteliaisuudesta korke-

aa puhujavierasta kohtaan. En 
halunnut saattaa häntä vaikeaan 
vastaustilanteeseen lähes tuhan-
nen kuulijan edessä.

- Puolustusmenoista tinki-
minen on kohtalokas asia. Toi-
nen kohtalokas on koulutusme-
nojen supistaminen. Koulutus 
on pienen kansan ainoa voima 

kilpailussa suurten kanssa.
- Totta puhut. Koulutuksella 

luodaan tulevaisuutta ja maan-
puolustuksella turvataan sitä. 

Niihin täytyy löytää varat 
vaikka kiven silmästä.

- MEILLÄ OLIVAT juhlalli-
set syntymäpäiväillalliset myö-
hemmän aikuisiän tasakymme-
niä täyttäneille klubiveljillem-
me. Sali oli täynnä juhlapukui-
sia hieman jo harmaantuneita 
herroja. Se oli seniori-ilta par-
haimmillaan.

- Antoisia ovat arkisemmat 
seniorilounaatkin. Kalkkiskop-
lasta alkanut kerho on kasvanut 
Juhani Juntusen ja Pekka Man-
nion vetämänä. Ohjelmassa on 
lounasesitelmiä ja aamujump-
pia. Veljet suostuvat ikäänty-
mään mutta eivät vanhenemaan.  

- KESKUSTAN Nuorisosää-
tiön puheenjohtaja pudotettiin 
käräjäoikeuden päätöksellä löy-
sästä köydestä kovalle maan ka-
maralle. Tuli ”ehtoollista”. Puo-
lueen puheenjohtaja sen sijaan 
armahti hänet, ojensi pehmeän 
tyynyn pyllyn alle ja kutsui ta-
kaisin pelijoukkueeseen.

- Entisenä jääkiekkotuo-
marina olisin rangaissut häntä 
sääntöjen vastaisesta pelaami-

sesta muutamalla jäähyllä.
- Löystynyt maan tapa on 

vesittänyt sääntöjä ja taisi hä-
mätä puheenjohtajaakin. Hänen 
lausuntonsa voi joku tulkita oi-
keuden päätöksen väheksymi-
seksi. Toivottavasti kukaan ei 
ymmärrä sitä rohkaisuksi men-
nä tekemään samoin. Yksinker-
tainen yllytetty voisi tulla ran-
gaistuksi kaksinkertaisella hyl-
lytyksellä.  

- JOKO OLETTE tottuneet 
Hesarin tabloidiin?

- Vähitellen. Ovathan ne lä-
pyskät keveät levitellä aamulla 
vuoteessa.   

- Sisältökin tuntuu keveäm-
mältä, vaikka toimitus vakuut-
taa sitä olevan yhtä paljon kuin 

ennen. Minusta se on liuku-
nut muutaman piirun iltapäivä-
lehtiin päin. Arvovaltaa on hu-
vennut.

- Ei ole sentään erehtynyt 
samaan kuin 100-vuotias Yliop-
pilaslehti, joka juhli ulostamalla  
housuihin bussissa. Tyttöressu-
kat ymmärsivät ulkoistamisen 
väärin.

- Onkohan yhä voimassa us-
komus, että mitä ylioppilaat tä-
nään, sitä kansa huomenna?

- Eipä hätäillä Hesarin tu-
levaisuudesta, vaan totutellaan. 
Ensimmäinen päivä on pahin 
hirressäkin, sanovat asian ko-
keneet.

- Ja ensimmäinen värssy 

virressä, kröhöm, kunnes ääni 
selkiää.

- Eduskunnassa äänet selki-
sivät pienen yskinnän jälkeen 
entisten puhemiesten voitoksi.

- Ääni selkisi perussuoma-
laistenkin ryhmässä. Sen jäsen-
ten yskä parani, kun Soini ry-
käisi. 

- Hesarista vielä: Se on syn-
tynyt kahdesti, ensin Päivälehte-
nä  jo vuonna 1889…

- Samana vuonna kuin - Hit-
ler ja jääkärilegenda Aarne Sih-
vo…

- … ja minun isäni, hakka-
peliittasuvun kymmenes suku-
polvi.

- Päivälehti lakkautettiin 
sortovuosina, mutta se syntyi 
uudelleen 1904 uudella nimellä.

- Tätä Suomeakin on yritetty 
lakkauttaa  samalta suunnalta, 
mutta se elää yhä. 

- Se jopa avustaa lähialueyh-
teistyöllä ahdistajaansa - mikä 
on tosi toveruutta.    

- OLETTEHAN lukeneet 
viime lehdestämme puheen-
johtajan katsauksen Klubimme 
toiminnasta? Ellette vielä ole, 
tehkääpä se! Klubi tulee lähei-
semmäksi.  

- Luen lehden aina ja olen 
saanut todeta, että meillä on run-
saasti toimintaa ja komentosil-
lallamme kapteeni, joka tuntee 
meren sekä laivansa.

- Klubimme tuntemisesta – 

oletteko käyneet Klubin vuonna 
2000 perustaman Suomen Kan-
san Sähköisen Muistin sivus-
toilla? Siellä on aarteita: oman 
tuotannon tuloksina ainoalaa-
tuiset sivustot kolmesta suur-
miehestämme Mannerheimista, 
Sibeliuksesta ja Arvo Ylpöstä. 
Lisäksi siellä on muiden valmis-
tamia tietokantoja mm. talvi- ja 
jatkosodasta, sotavangeista ja 
rajan taakse jääneistä karjalai-
sista sankarivainajista.

- SKSM on jo tähän mennes-
sä saanut aikaan kunnioitettavia 
tuloksia ja lisää on tulossa. Ne 
avaavat ikkunoita kansainvä-
lisyyteenkin, sillä esimerkiksi 
Mannerheim-sivusto on kuu-
della ja Sibelius-sivusto viidellä 
kielellä. 

- PIENI TARINA arkkiatri 
Ylpöstä. Hänet oli 90-vuotiaa-
na kutsuttu Intiaan maailman 
lastenlääkärijärjestön konfe-
renssiin kunniapuheenjohtajak-
si. Hän meni rautatieasemalle 
hankkimaan lippua.

- Onko sinne suora junayhte-
ys Moskovan kautta?

- Ei ole.
- Oli se vielä kun viimeksi 

kävin siellä. 
- Milloin se oli?
- Vuonna 1912.  

Pöytäläinen
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Myhäilevä 
Mauritius
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Aurinkoa, merta ja hymyä
Shandrani resort&span pääuima-allas oli erityisesti lasten ja 
nuorten suosiossa. Taustalla buffet-ravintolarakennus.
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Kolmen huoneiston taloja ympä-
röivät runsaat istutukset , joista 
huolehtii hotellin yli 500-hengen 
vahvuinen henkilöstö. Taustalla 
Intian valtameri.

Beachcomber hotelliketjun 5 000 hengen työtä joh-
taa Jean Louis Pismont (vas) kiertämällä päivittäin 
apulaisensa Stevensin kanssa työkenttäänsä. Suo-
messa Pismont käy vähintään joka toinen vuosi.

Mauritius tarjoaa mahdolli-
suudet monipuoliseen lomai-
luun. Ainoa kielletty asia on 
nudismi. Saari on eurooppa-
laisten suosiossa lämpimän 
ilmastonsa, lauhkean meren, 
trooppisen luonnon sekä 
ystävällisen kansan ansiosta. 
Iskulauseella sun- sea- smile 
(aurinko, meri ja hymy) turis-
teille myydään 330 km pitui-
sen rantaviivan kristallinkirk-
kaita vesiä ja hiekkarantojen 
laguuneita.

nn Tulivuoripurkausten mil-
joonia vuosia sitten merestä 
nostama saari on maantieteelli-
sesti strategisen asemansa vuok-
si ollut tuhannen vuoden ajan 
tärkeä välisatama Euroopan ja 
Intian välillä. Nykyään saari kil-
pailee Dubain kanssa myös Eu-
roopan ja Australian välisen len-
toliikenteen välilaskupaikasta. 

Saarelle matkataan pääasi-
assa Air Mauritiuksen/Air Fran-
cen 30 viikottaisilla lennoilla 
Pariisista ja Lontoosta. Matka 
Suomesta vie 15 tuntia,josta11 
yhtämittaista koneessa istumis-
ta. Sen rasituksen korvaa kil-
paileviin lomakohteisiin verrat-
tuna aidompi luonto ja ihmiset, 
olemisen turvallinen pehmeys. 

Hindujen määräävä rooli 
saaren politiikassa ja taloudessa 
( saarta johtaa kolmen perheen 
triumfi) selittyy siirtomaahis-
torialla. Ranskalaisten ja brit-
tien hallitessa 1800-luvulla Ma-
dagaskaria sinne tuotiin puoli 
miljoonaa intialaista maatilojen 
työvoimaksi. Englantilaiset os-

tivat orjat vapaiksi saaren maan-
viljelijöiltä kahdella miljoonalla 
punnalla v. 1835. Valtaosa heis-
tä, 300 000 intialaista, jäi asu-
maan saarelle. Tänään heidän 
jälkeläisensä muodostavat suu-
rimman väestöryhmän johtaen 
sekä maan poliitikkaa että elin-
keinoelämää. Voi kysyä, mitä 
olisi tapahtunut Pohjois-Ameri-
kassa, jos sen orjakysymys olisi 
30-vuotta myöhemmin ratkaistu 
aseiden asemasta rahalla.

Viiden tähden 
palvelutaso 

Shandrani, yksi Beachcomber 
ketjun yhdeksästä hotellista saa-
rella, sijaitsee 50 hehtaarin nie-
mellä Mauritiuksen kaakkois-
kulmassa. Kolme kilometriä 
rantaviivaa ja hotellin monipuo-
liset palvelut luovat asukkaille 
viiden tähden hotellin tasoa vas-
taavan vartioidun kokonaisuu-
den. Erityyppiset uima-altaat, 
viisi ravintolaa, golf-kenttä, ten-
nis, vesiurheilumahdollisuudet, 
kuntokeskukset saunoineen ja 
hellyttelypalveluineen sekä 50 
m2 huoneet parvekkeineen (yli 
300 kpl, joista 30 perhehuonet-
ta) jne. Jos aika tulee pitkäk-
si, alueelta voi tehdä autoret-
kiä kalastamaan, golfaamaan(9 
kenttää) tai vaikkapa rommiteh-
taalle. Saaren maantieteeseen 
pääsee halutessaan tutustumaan 
myös helikopterin horisontista.

Lomalaisille pyritään myy-
mään ”täyshoitopaketteja”, jo-
hon kuuluu huonepalvelun ohel-
la ateriat sekä juomat. Ranska-

Matka Suomesta vie 15 tuntia, josta11 yhtämittaista koneessa istumista. 
Sen rasituksen korvaa kilpaileviin lomakohteisiin verrattuna 
aidompi luonto ja ihmiset, olemisen turvallinen pehmeys.
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laisen shampanjan vapaa tarjoi-
lu rajautuu 12.00-23.30 väliseen 
aikaan. Sen ulkopuolella mak-
suttomia kuplivia janoavan on 
tyydyttävä kuohuviiniin.

Kotiväki johtajan 
jaksamisen salaisuus

Beachcomber hotellien johtaja 
Jean Louis Pismont aloitti työ-
uransa kokkina yli 30 vuotta sit-
ten Ranskassa. Sen jälkeen hän 
on työskennellyt alalla Englan-
nissa , Abu Dhabissa ,Turkissa 

ja Casablancassa sekä viimeiset 
18 vuotta Mauritiuksella.

”Tärkeintä lomahotellialalla 
onnistumiselle on asenne työ-
hön , asiakkaiden tarpeiden to-
dellinen huomioiminen. Vasta 
toisella sijalla tulee tieto, jota 
voi lisätä koulutuksella. Vaimon 
rooli on ollut onnistumiselleni 
tällä kiihkeällä ja ennalta arvaa-
mattomalla alalla ehdottoman 
tärkeä. Jos yhteistyö kotona ei 
pelaa, ei työstäkään nauti ja asi-
akas huomaa sen, ” on Pismon-

tin näkemys .
Shandarin kohderyhmiä ovat 

kuherruskuukauttaan viettävät 
nuoret parit, yritysten palkki-
omatkalaiset (80- 1000 hengen 
vastaanottoja) ja erityisesti lap-
siperheet, joille  hotelli on va-
rannut runsaasti kapasiteettia 
hoitajia ja lastentarhaa myöten.

Saari elää matkailusta

Kokonaisuutena Beachcomber 
- hotellien 2000 huoneen kapa-

Hotellin laguunin rantaan parkkeerattu katamariinirivistö on kanoottien ja polkuveneiden ohella omatoimis-
ten vesilläliikkujien käytettävissä.

Lapsista pidetään täällä hyvää huolta, mutta sadut kerron itse per-
heemme ainokaiselle”, vakuuttaa lontoolainen Patrick, 59, lukiessaan 
uima-altaalla kuvakirjaa 2-vuotiaalle P.J:ksi  kutsumalleen pojalle.

Kihara tukka ja ebony-iho on 
tunnusomaista saaren alkupe-
räisasukkaille. Isukin kainalosta 
on hyvä hakea turvaa, kun kame-
ra pyrkii tallentamaan Mikki- Hiiri-
kampausta.

Mauritius on Afrikan itäranni-
kosta 2000 km päässä sijaitseva 
65km x 45 km suuruinen saari 
Intian valtameressä. 

Portugalilaisten 1500-luvul-
la ja sen jälkeen hollantilaisten, 
ranskalaisten ja englantilais-
ten hallitsema saari itsenäistyi 
v.1968 ja julistautui tasavallaksi 
v. 1992.

1,2 milj. asukasta, hindu-
kreoli- kiinalais- muslimi- ja 
europpalaiskulttuurien ja us-
kontojen sulatusuuni. Kielet 
kreoli, ranska, englanti.

Yli puolet asukkaista hindu-
ja, joka hallituksen suurin puo-
lue. Presidentti ja pääministeri 
valitaan hindujen edustajista

Tärkeimmät elinkeinot tu-
rismi, tekstiilit, sokeriruoko-
tuotteet sekä palvelut. Keskian-
sio 7000 e/v, joka verovapaa 
3000 euroon asti. Lukutaito 
83%.

siteetti ja 5000 työntekijän hen-
kilöstö muodostaa merkittävän 
osan Mauritiuksen kasvavaa 
vapaa-ajan toimintaa. Asiakas-
kunnasta suomalaisten määrä 
on vajaat 4 000 kävijää ja kas-
vussa. Suurimmat ryhmät ovat 
englantilaiset, saksalaiset, rans-
kalaiset ja etelä- afrikkalaiset. 
Kaikkiaan turistien määrä nou-
see 950 000:een vuodessa työl-
listäen kaikkiaan 100 000 saare-
laista. Välillisesti jo kolmasosa 
koko Mauritiuksen kansalaisista 

elää turismista. 
Suomalaisen Klubin 19 

hengen ryhmämatkan johtajana 
tammikuussa toimi Olli Koski-
mies. Matkan vastaava järjes-
täjä Select Collection. www.
beachcomber-hotels.com

Ari Valjakka

”Tärkeintä lomahotellialalla onnistumiselle on asenne työhön , 
asiakkaiden tarpeiden todellinen huomioiminen.”
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Hymy palasi vähitellen tappiosta huolimatta kotisatamassa, kuten mukana olleiden ”tarinan todistajien” kas-
voista voi päätellä. Oikealta Olli Siltari,  Aleksi Kallio, Moana 2 kapteeni Berty,  Aki Kallio, aluksen apumies 
ja kirjoittaja

Kolmen tunnin merelle ajon 
jälkeen nappasi. Tietenkin 
juuri silloin, kun olin hau-
kannut ensimmäisen palan 
eväslaukun kerrosvoileiväs-
tä. Veden pinta pärskähti 150 
metrin päässä veneemme 
perässä. Miekkakala (Blue 
Marlin) oli iskenyt valtavat 
leukansa koukkuihin, joista 
se nyt yritti irti.

nn Olimme autoilleet varhain 
aamulla 50 km matkan Mauriti-
uksen hotellistamme saaren lou-
naiskulmaan Tamarinin Mustan 
joen kalastuskeskukseen. Sieltä 
Moana 2:n kippari Berty apulai-
sensa kanssa ohjasi 12 metrisen 
veneemme leikkivien delfiini-
parvien keskeltä avomerelle. 
Aurinkoinen aamu ja pieni tuu-
lenvire saattelivat neljää suoma-
laista miestä (ikähaarukka 13- 
79 vuotta) Intian valtamerelle.

Kalan iskun varalta työnja-
komme oli sovittu ennakkoon. 
Miehistö oli kiinnittänyt seitse-
mään siimaan erikokoisia syöt-
tejä houkuttelemaan liikkeillään 
suurta riistaa peräänsä. Syöteis-
tä suurimmat 40 senttiset hou-
kuttimet olivat miekkakaloille: 
kalan päätä mukaileva nuppi, 
josta roikkuvien värikkäiden 
muovisuikaleiden alla piili kak-
si 10 cm teräskoukkua.

Jokaisella oli nimetyt onget, 
joihin oli rynnättävä, jos kala 
siihen iskisi. Tuhannen fregat-
tilinnun ilmestyminen taivaalle, 
samalla kun satojen lentokalo-
jen parvet liitivät hopeanhohtoi-
sin siivin vedenpinnassa ,enna-

koivat ison saaliin ilmestymistä 
maisemiin. Tyyni meri oli vaih-
tunut avomeren kolmimetrisik-
si mainingeiksi, joilla liukuvien 
syöttien pärskeet näkyivät hyvin 
veneelle. Syvänmeren kalastus 
alkaa vasta, kun saalis on iske-
nyt kiinni ja vetää juoksevan sii-
man satojen metrien syvyyksiin.

Minulle oli määrätty kes-
kimmäinen vapa, ja sen syö-

tin koukkuihin jätti kävi kiin-
ni. Muut siimat kelattiin sala-
mavauhtia veneeseen. Hyppä-
sin istumaan keluutuoliin, ja 
valjaani kiinnitettiin teräskou-
kuilla kelaan. Jälkeenpäin taju-
sin, ettei minua kiinnitetty mi-
tenkään tuoliin. Jos vapa olisi 
pullahtanut ulos putkestaan ja 
jalkani lipsahtaneet tukilaudalta 
kannelle, olisin vapaan kytket-
tynä lentänyt perän yli mereen. 
Satojen metrien pituisen siiman 

Meri piti omansa

Moanan apumies oikoi miekkalan 
syötin muovisia ”lonkeroita” ojen-
nukseen. 10-senttiset teräskou-
kut näkyvät syötin alapäässä.
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Tositoimessa 300-kiloisen vonkaleen sisäänvedossa. Vielä viikko kokemuksen jälkeen sekä käsi-selkä- että 
takapuolilihakset olivat muusina.

Kalastuskeskuksessa Aleksi ja kirjoittaja 
ihailevat alueelta pyydystettyä 500 kilon 
painoista miekkakala-trophya.

Kapteenimme Bertyn isän sydän petti yli 
20 vuotta sitten kun hänen veneeseensä 
vedettiin tämä 700 kilon ennatys-miek-
kakala. 

toisessa päässä riuhtoi 300 kiloi-
nen Blue Marlin.

Ohjeeni oli antaa kalalle sii-
maa niin kauan kuin sen juoksu 
rauhoittuisi. Se tapahtui vajaan 
500 metrin päässä ja sisäänve-
to veneeseen saattoi alkaa. Va-
sen käteni oli tiukasti vavassa, 
oikea kelan nupissa. Kumarrus 
eteenpäin vavan kärki alhaalla 
niin pitkälle kuin selkä sieti, sit-
ten ala-asennossa vapautuneen 

siimanpätkän salamannopea ke-
laus sisään ja sama liike uudel-
leen. Kelalle siimaa kertyi puoli 
metriä kerrallaan tai ei ollen-
kaan, kun kala junttasi paikal-
leen. Siiman tärinästä ja vavan 
taipumisesta saattoi päätellä, et-
tä kysymyksessä oli suuri otus. 
Berty arvioi yli 20 vuoden ka-
lastuskokemuksellaan miekka-
kalan painoksi 700 paunaa eli 
300 kiloa. Vastaavan kokoinen 

jätti oli noussut merestä samalla 
alueella v.2008.

Puolen tunnin raatamisen 
jälkeen aloin olla ventti. Mut-
ta kestettävä oli, sillä jos vetäjä 
vaihtuisi, siima löystyisi ja ka-
la menisi menojaan. Helpotusta 
toi hieman vilvoittava vesi, jota 
Berty kaatoi päähäni. 

Kolmen vartin taistelun 
jälkeen kalan kylki muljahteli 
muutaman metrin päässä venee-

estä. Valaan kylkeä muistuttava 
massa hohti teräksenharmaana 
reilu metri pinnan alla, kun alus 
otti hieman pakkia suoraan koh-
ti saalista. 

Vielä pari metriä veneen kyl-
keen. Berty kumartui ottamaan 
varrellisen koukun kannelta ka-
laan iskemistä varten. Samassa 
sekunnin murto-osassa miekka-
valas repäisi koukut irti suustaan 
ja katosi veteen. Apumies hyp-
päsi vielä kakkoskannelle tarkis-
tamaan olisiko kala jäänyt väsy-
neenä pintaan lepäämään. Mutta 
turhaan, meri oli pitänyt omansa.

Vetäydyin täysin voimattomana ka-
juutan puolelle. Sekä rasituksen että 
lauenneen jännityksen patoama hiki 
purskahti iholle. Kokemus oli kuiten-
kin siksi mahtava, etten osannut olla 
läheskään niin pettynyt kuin kapteeni 
Berty. Kalan karatessa hän iski kätensä 
alas ja pakeni etukannelle tupakan mit-
taiselle tauolle tasaamaan tunteitaan. 
Suuttumusta selitti myös se, että 700 
euron arvoisen kalan mukana upposi 
kymmenesosa Bertyn vuosiansiosta.

Tämän kokemuksen jälkeen olen 
satunnaisena kalamiehenä päätynyt 
johtopäätökseen, että minulle sopiikin 
parhaiten ”catch and release”- linja.

Berty arvioi yli 20 vuoden kalastuskokemuksellaan 
miekkakalan painoksi 700 paunaa eli 300 kiloa.
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Helsingin Suomalaisen Klu-
bin järjestyssäännöt on 
hyväksytty johtokunnan 
päätöksellä 23.1.2013 ja vah-
vistettu samalla käyttööno-
tettaviksi. Asian luonteeseen 
kuuluu, että järjestyssäännöt 
koskevat kaikkia Klubin tiloja 
ja sen kaikkea toimintaa.

nn Järjestyssäännöt on aikai-
semmin julkaistu Klubin jäsen-
luettelon lopussa, näin ei kui-
tenkaan ole tehty vuoden 2012 
luettelossa, koska järjestyssään-
töjen havaittiin vaativan ajan-
mukaistamista mm Klubin uu-
sien tilojen käyttöönottamisen 
johdosta. Uudet järjestyssään-
nöt ovat luonnollisesti nähtävil-
lä Klubin www-sivuilla.

Järjestyssäännöt sisältävät 
suurelta osin pitkän ajan kulu-
essa muodostuneita käytäntö-
jä. Uutta ovat mm. yläkellaria 
koskevat määräykset, joilla nä-
mä tilat on rajattu ravintolan 
anniskelualueen ulkopuolelle. 
Uutta on myös lausuma, minkä 
mukaan Klubin tilaisuudet ovat 
tarkoitetut vain jäsenille, ellei 
tilaisuuskohtaisesti toisin on to-
dettu. Yhteistoimintaklubien jä-
senten vierailuoikeus on kirjattu 
järjestyssääntöihin.

Hyvä ja joustava yhteistyö 
klubilaisten ja ravintolan vä-
lillä on luonnollisesti kaikkien 
etu. Ajoittaisesta tilanpuuttees-
ta huolimatta joitakin tiloja on 
kuitenkin haluttu pitää varattuna 
vain niiden varsinaiseen tarkoi-
tukseen.  Niinpä kirjasto on vain 
jäsenten käytössä. Kirjastoa voi-

daan vain erityistapauksissa toi-
minnanjohtajan luvalla käyttää 
Klubin jäsenten ja heidän vie-
raittensa ruokailutilana. Biljar-
disaliin ei tarjoilla ruokaa. Ylä-
kellari on myös vain jäsenten 
käytössä. Erikoisuutena yläkel-
larissa on tehokkaasti ilmastoitu 
tila, jossa on lupa tupakoida.

Järjestyssäännöissä on vah-
vistettu toiminnanjohtajalle 
luonnostaan kuuluva mandaatti 
antaa olohuoneessa, biljardisa-
lissa ja yläkellarissa näkyvil-
lä pidettäviä lisäohjeita tilojen 
käytöstä.

Lähtökohta järjestyssääntö-
jen laatimisessa on, että toimin-
ta ja yhdessäolo täällä tapahtu-
vat hyvän klubihengen mukai-
sesti ja veljellisessä hengessä.

Järjestyssäännöt koske-
vat luonteensa mukaan Klubin 
sääntöihin nähden pienempiä, 
usein käytännön asioita, mikä 
ei silti tarkoita, että ne olisi tar-
koitettu ainoastaan ohjeellisiksi. 
Järjestyksen rikkominen voi ai-
heuttaa poistamisen Klubin ti-
loista, mistä toimenpiteestä on 
ilmoitettava johtokunnalle. Sillä 
on sääntöjen 12 §:n perusteel-
la oikeus kohdistaa rikkojaan 
säännöissä tarkemmin kerrottu-
ja sanktioita. Hartain toivomus 
tietysti on, että mihinkään tä-
mänlaatuisiin menettelyihin ei 
koskaan tulisi aihetta turvautua.

Elias Iirola

Klubin järjestysäännöt
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SUOMALAISEN  
MUSIIKIN JUHLAA
Jean Sibeliuksen syntymästä 
on kulunut 147 vuotta, Suoma-
laisen musiikin päivää liputet-
tiin 8.12.2012 toisen kerran ja 
Suomalaisen Klubin Puhallin-
orkesterin perustamisesta tuli 
kuluneeksi 10 vuotta.

    Yleisöä ja eturivissä orkesterin perustamissanat lausunut Jouko Liusvaara
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nn Tässä olivat puitteet Klu-
bin historian ensimmäiselle Il-
tapäivämatinealle. 

Kun vuosi sitten havaitsin, 
että maassamme ensimmäisen 
kerran liputettiin Suomalaisen 
musiikin päivää ja mietin, miten 
puhallinorkesterin 10-vuotistai-

valta juhlistettaisiin, sain idean, 
että kyllä kulttuuriklubimme pi-
tää tämä liputuspäivä huomioi-
da ja että siihen voisi yhdistää 
orkesterin syntymäpäivän. 

Koska suomalainen musiik-
ki on muutakin kuin Sibelius, se 
tietenkin näkyisi matinean oh-

jelmassa. Päivä olisi haasteel-
linen eli lauantai, kun Itsenäi-
syyspäivä on edeltävänä torstai-
na. Sellaisena se tulee myös jat-
kossa pysymään. (Tänä vuonna 
se on sunnuntai)

Yhdessä Aarno Cronvallin 
ja Seppo Hovin kanssa ryh-

Toinen periaate toteutui myös 
hyvin. Tuvan täysi matinea oli 
perhetilaisuus, johon myös jä-
senten ystävät olivat tervetul-
leita.

Matinea alkoi tietenkin 
Väinö Hannikaisen talomme 
vihkiäisiin säveltämällä mars-
silla, jonka orkesterille Klubin 
135-vuotisjuhliin oli sovittanut 
Timo Forsström. Toivottavasti 
klubilaiset ottavat sen omakseen 
ja joku jopa keksisi kirjoittaa 
siihen Klubin kulttuurihenkeen 
sopivat sanat.

Korostettuani avaussanois-
sa musiikin merkitystä kan-
salliselle identiteetillemme ja 
Suomalaisen musiikin ja Jean 
Sibeliuksen syntymäpäivän 
tärkeyttä, kuvailin muutamalla 
sanalla Puhallinorkesterimme 
10-vuotishistoriaa. Syntysanat 
lausui eturivissä istuva, silloi-
nen toiminnanjohtajamme Jou-
ko Liusvaara syyskuussa 2002 
seuraavasti: ”Kun Klubilla on 
jo kuoro, pitää sillä olla myös 
orkesteri”. Tuumasta toimeen ja 
lokakuun 16 päivänä pidettiin 
orkesterin perustava kokous ja 
ensimmäinen keikka oli jo Klu-
bin pikkujoulu joulukuun 19 
päivänä. Puhallinorkesterihan 
siitä sitten tuli.

Olemme vakiintuneet n. 17 
soittajan orkesteriksi, joka voi 
esiintyä myös pienemmissä ko-
koonpanoissa ja olemme esiin-
tyneet sekä Klubin että muissa 
tilaisuuksissa yli 100 kertaa. 
Meillä on mittava ja alati kas-
vava nuotisto ja hyvät harjoitus-

olosuhteet. Mottomme on alus-
ta alkaen ollut: ”Orkesterilaisten 
omaksi ja klubilaisten hyödyksi 
ja iloksi”. 

Aarno Cronvall otti mati-
nean ensimmäisen osan ohjak-
set käsiinsä asiantuntevalla ja 
hauskalla tavalla ja sai kaikki 
mukaansa esitellessään Jean Si-
beliuksen Jääkärimarssin syn-
tyhistorian. Marssin tauottua 
Pertti Virkkunen, Sibeliuksen 
oikeudenomistajien puheenjoh-
taja, kertoi muutamalla sanalla 
isoisästään ja erityisesti toi esil-
le juuri löytämänsä pahvilaati-
kollisen nuotteja, jotka mestari 
on kirjoittanut 1940-luvun lop-
pupuoliskolla. Niiden olemas-
saolo on ollut kaikille ja myös 
tutkijoille suuri yllätys. Nyt nii-
tä analysoidaan Helsingin Yli-
opiston tutkijoiden toimesta.

Mervi Myllyojan (viulu) ja 
Risto Laurialan (piano) loiste-
liaasti tulkitsemien Sibeliuksen 
Romanssin ja Humoresquen jäl-
keen Sibelius tutkija, dosentti 
Timo Virtanen piti Sibelius-esi-
telmän, joka valaisi hyvin mie-
lenkiintoisia piirteitä mestarista 
ja hänen tuotannostaan.

Kahdella hyvin erilaisella 
säveltäjäpersoonalla, 
Oskar Merikanto ja 
Toivo Kuula jatkettiin. 

Risto Lauriala loihti flyygelin 
äärestä aivan uskomattoman 
moniulotteiset muunnelmat 
kaikille tutusta Merikannon 
”Mä oksalla ylimmällä”. Ilon 
ja liikutuksen kyynel oli monen 

10-vuotias Klubin puhallinorkesteri Paul Jaavamon johtamana.
dyimme kehittämään ajatusta. 
Kehkeytyi suunnitelma Iltapäi-
vämatineasta, jossa huomioitai-
siin sekä klassinen että kevyt 
musiikki ja että toteuttajat ovat 
Puhallinorkesteri sekä Klubin 
taiteilijajäsenet. Suunnilleen 
näillä resursseilla ja ravintolam-
me mainiolla myötävaikutuk-
sella matinea sitten toteutettiin. 

Kehkeytyi suunnitelma Iltapäivämatineasta, jossa huomioitaisiin sekä 
klassinen että kevyt musiikki ja että toteuttajat ovat Puhallinorkesteri sekä 
Klubin taiteilijajäsenet.
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kuulijan silmäkulmassa. Barito-
nitorvitaiteilija Hannu Sihvonen 
orkesterin säestyksellä tulkitsi 
herkästi Romanssin Merikan-
non vuonna 1898 säveltämästä 
ensimmäisestä kokonaan suo-
menkielisestä oopperasta ”Poh-
jan neiti”.

Henrik Lamberg lauloi Lau-
rialan säestämänä Toivo Kuu-
lan vaikuttavan ”Tuijotin tule-
hen kauan”. Tuntemattoman 
säveltäjän ja Einari Taimelan 
sovittaman ”Parolan marssin”, 
orkesterin ohjelmistossa alusta 
alkaen sekä kansanlauluihin pe-
rustuvan Teuvo Laineen sovit-
tamasta Rajakarjalaiset sarjasta 
soitetun osan, Salmin tyttö jäl-
keen ensimmäinen osa päättyi 
Kuulan Nuijamiesten marssiin.

Miia Makkosen esittele-
män runsaan ja suorastaan ko-
risteellisen teetarjoilun jälkeen 
musiikkineuvos Seppo Hovi 
kertoi sekä riemukkaita että va-
kavia tarinoita suomalaisen lau-
lun historiasta otsikolla ”Lau-
lu Suomen soi”. Salissa nauru 
raikui monet kerrat esimerkiksi 
Maamme laulun sanojen ään-
tämisen ja laulun aloitussanan 
”Oi” kuvauksen yhteydessä. 
Tarina päättyi Reino Helismaan 
sanoihin ”Niin paljon on aihetta 
lauluun”.

Matinean toinen osio oli 
kooste suomalaisen kevyen mu-
siikin helmistä, jonka Seppo 
Hovi juonsi lukuisin nasevin ja 
myös humoristisin kommentein. 
Rauno ”Rane” Lehtisen, jonka 
syntymästä oli 2012 kulunut 80 

vuotta, sävellyksillä aloitettiin 
ja lopetettiin. Leikkisä Kolibri 
oli Ranen mahtavan uran ensim-
mäinen levytys ja päätöskap-
pale riehakkaan rempseä Pink 
Champagne yksi hänen suurista 
kansainvälisistä hiteistään.

Säkkijärven polkka sai aivan 
uuden tulkinnan Paul Jaavamon 
sovituksena viululle, trumpetille 
ja pianolle Myllyojan, Hovin ja 
Jaavamon railakkaasti tulkitse-
mana. Se oli todellista musiikin 
ilotulitusta. Taustalla tietenkin 
Hovin kertoma tositarina, miten 
polkka aikanaan pelasti Viipurin 
täydelliseltä tuhoutumiselta.

Sotien ja niiden jälkeisen 
viihdemusiikin jättiläinen, Toi-
vo ”Topi” Kärki oli mukana kol-
mella täysin erilaisella sävellyk-
sellä: Kaunis ja rauhaisa Neljän 
tuulen tiellä, tumpettisolistina 
Paul Jaavamo, hulvattoman 
hauska Lentävä kalakukko Vesa 
Nuotion hersyvällä huumorilla 
tulkitsemana ja myös aikuisia 
naurattava Tiku ja Taku Nuotion 
ja Lambergin leikkisänä esityk-
senä.

90 vuotta täyttäneen Erik 
Lindströmin tuotannosta poi-
mittiin kepeä Pikku Midinet-
ti valssi. Usko Kempin, jonka 
syntymän satavuotiskonsertista 
orkesterimme konserttitanssi-
aisperinne sai alkunsa, sävel-
lyksistä valikoitui Kilpisjärven 
mahtava saarna, sielukkaana so-
listina Eero Sinikannel. Haus-
kasti Seppo Hovi juonnossaan 
yhdisti Jääkärin marssin Libaus-
sa ensimmäisen kerran pianolla 

esittäneen eversti Palojärven ja 
Kempin, jonka tytär Inga istui 
salissa miehensä Lauri Palojär-
ven kanssa..    

Sinikannel esitti valloitta-
van tulkinnan Georg Malmsté-
nin valssista Terveiset ulapalta 
eikä Unto Monosen iki-ihanaa 
Satumaa-tangoa mitenkään voi-
tu jättää pois ohjelmasta.

Kuulijoiden raikuvat aplodit 
ja Johannes Koroman kauniit, 
sydämestä tulleet kiitossanat 
kruunasivat tilaisuuden. Isäntä-
nä kiitän kaikkia esiintyjiä, ra-
vintolaamme ja monin tuntein 
eläytynyttä yleisöä. 

Iltapäivämatinea oli vahva 
osoitus Klubin jäsenten musii-
kin tekemisen innosta ja taidos-
ta, klubilaisten kiinnostuksesta 
suomalaista musiikkia kohtaan 
sekä iltapäivän soveltuvuudesta 
perhe- ja ystävätilaisuuden jär-
jestämiseen. Tulisikohan tästä 
traditio?

Timo Kivi-Koskinen
Illan isäntä ja 

Puhallinorkesterin 
puheenjohtaja

Kuvat: Jarmo Heinonen

Sää oli haasteellinen. 
Helsingin Suomalai-
sen Klubin jahtimiehet 
kokoontuivat talvisessa 
lumisateessa Lohjalla 
Turun moottoritien var-
ren huoltoasemalle per-
jantaina 14.12.2012 aa-
mukahdeksan jälkeen. 
Koolla oli 24 toiveikasta 
jäniksenmetsästäjää. 
Aamukahvipöydässä 
kiersi juttu, että edel-
lisenä vuonna vastaavassa 
säässä Kytäjän kartanon 
mailla oli saatu saaliiksi vain 
raitista ilmaa. Vastaavaa ei 
aiottu toistaa, eikä toistettu!

nn Klubin metsästysjaokses-
ta Hannu Vaahtio antoi mars-
sikäskyn ja jahtiseurue ylitti 
lähtökynnyksen huoltamon pi-
halta klo 8.45. Maastokelpoi-
simpiin autoihin asettunut seu-
rue suuntasi kohti Suolammin 
jahtimaita ja metsästysmajaa 
Nummi-Pusulan kunnan alueel-
le. Perille päästyämme saimme 
kirjata isäntäseurana toimineen 
Leppäkorven Metsästysyhdis-
tyksen vieraskirjaan nimemme 
muodollista jahtimaksua vas-
taan. Kodan keskellä palava tuli 
lepatti mukavasti - mutta ulkona 
lumisade ja pieni viima sen kun 
yltyivät.

Edessämme oli jänisjahti 
passeista kolmen koiran ajaes-
sa. Jahtipäällikkönä toimi isän-
täseuran edustaja ja tuore klu-
biveljemme Terho Salo. Kodan 
ulkopuolella hän antoi ohjeet 
niin autokuntien johtajille kuin 
meille kaikille passipaikoista, 

varomääräyksistä ja aikataulus-
ta. Ensimmäistä ajoa varten siir-
ryimme kuudella autolla karttoi-
hin merkityille passipaikoille.

 Ei mennyt monta minuut-
tia kun jo ensimmäinen koira 
aloitti ajon. Pääosassa jänis-
jahdissahan ovat aina ajokoi-
rat. Töitä meille passimiehille 
tekivät Suomen ajokoirat Sara 
ja Nappi sekä beagle Elli. Mi-
nulle oli korvassa VHF-radion 
kuulokenappi, mistä kuulin, että 
Sara oli saanut vainun. Välil-
lä ajo tuli passipaikkaani koh-
ti ja välillä taas loittoni, minkä 
johdosta pulssikaan ei tahtonut 
pysyä tasaisena. Sitten, vartin 
yli yhdentoista, kuului laukaus 
ja ajohaukunta päättyi. Radio-
liikenteestä selvisi, että saalistili 
oli avattu. Saimme komennon 
palata kodalle lounastauolle.

Makkaranpaisto sujui jah-
tijuttujen, ja vähän muidenkin 
tarinoiden siivittämänä. Ker-
rattiin menneitä reissuja ja ky-
seltiin seuraavista. Joku kertoi 
seuraavana päivänä edessä ole-
vasta peurojen kytisjahdista, 
toinen taas kehui maankuulua 

jäniskoiraansa. Tulevan 
vuoden puolella kuului 
olevan edessä taas fasaa-
nijahti, johon mahtuisi 
mukaan vain noin puolet 
siitä määrästä, joka nyt 
oli jahdissa. ”Joko voi il-
moittautua mukaan”. Ei 
oteta vielä, kuului vas-
taus. Ensikertalaisena 
klubin jahdissa mukana 
olevana saattoi jälleen 

kerran todeta tämän harrastuk-
sen yhdistävän luonteen, kaikki 
ovat samalla viivalla ja saman-
arvoisia.

Iltapäivän jahti alkoi uusil-
la suunnitelmilla uusissa pas-
sipaikoissa. Nyt olivat jänikset 
niin äkäisellä tuulella, että eivät 
inahtaneetkaan leposijoiltaan. 
Parin tunnin etsimisen jälkeen, 
koirien kuitenkin vielä ahkeras-
ti hakiessa, teki jahtipäällikkö 
päätöksen yhteisen jahtiosuu-
den päättämisestä. Kohta tulisi 
pimeäkin. Kertasimme päivän 
kohokohdat, pakkasimme reput 
ja aseet auton perään ja suunta-
simme kohti huoltamoa ja siellä 
odottavia ei-maastoautoja. Jah-
tikahvit päälle ja kotiin, hieno 
päivä!

Kiitos metsän Tapiolle suo-
tuisasta antimesta. Kiitokset 
myös meidän kaikkien jahdissa 
mukana olijoiden puolesta kil-
taveljille Hannu ja Terho onnis-
tuneen ja turvallisen jahdin jär-
jestelyistä.

Pertti Hyvärinen

KLUBIN PERINTEINEN JÄNISJAHTIMatinean toinen osio oli kooste suomalaisen kevyen musiikin helmistä, 
jonka Seppo Hovi juonsi lukuisin nasevin ja myös humoristisin kommentein.
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Helsingin yliopiston pääkir-
jaston Fabianinkadun oven 
avaaminen yllättää ensiker-
talaisen pimeänäkin vuoden-
aikana, sillä edessä on valoa 
ja avaruutta, mahtavia kaaria 
ja soikiota, avoimet por-
taikot kerrosten välillä, nä-
kyvyys sivusuunnassa jopa 
ulkoseinästä ulkoseinään. 

nn Avaruuden tuntua lisää 
oleellisesti rakennuslasin runsa-
us, ja talo onkin nimetty vuoden 
2012 lasirakenteeksi. Käytössä 
olevan tilan laajuutta todistavat 
kolme osoitetta, sillä Fabianin-
kadun lisäksi ovat myös Vuori-
katu ja Kaisaniemenkatu.

Portaikot kerrosten välillä 
ovat helppoja nousta ja laskeu-
tua – ja jos eivät ole, niin riittä-
västi on hissejäkin. Kerroksia 
on kaikkiaan yksitoista. Niistä 
kolme alimmaista ovat nekin 
kirjoja varten, mutta enää ei 
puhuta varastokirjastosta vaan 
täydentävistä kokoelmista.

Fabianinkadun ovi avautuu 
kirjaston kolmanteen kerrok-
seen, joka on nimetty ”nopean 
asioinnin vyöhykkeeksi”; siellä 
voi vaikkapa jokainen 15 vuot-
ta täyttänyt suomalainen saada 
oman kirjastokorttinsa. Vyö-
hykkeen varrella saa lainatuiksi 
yleisimmät kurssikirjat neljästä 

merelle saakka. ”Opiskelijat ja 
tutkijat vaikuttavat tyytyväisiltä 
tähän kaikkeen, ovat jopa kii-
tollisia. Eikä henkilökuntakaan 
valita”, totesi kirjastoryhmäm-
me monitietävä opas, projekti-
päällikkö Matti Hjerppe.

Kaisa-talon kirjasto, Kai-
sa-kirjasto, Helsingin yliopis-
ton pääkirjasto, pantiin alkuun 
vuonna 2007 kilpailussa, jonka 
voitti arkkitehtitoimisto Antti-
nen Oiva Arkkitehdit Oy.  Uusi 
kulttuurilinnoitus avasi ovensa 
viime syyskuussa, kun paikalta 
olivat kadonneet kahden suuren 
helsinkiläisliikkeen kauppatilat 
ja pysäköintialue. Sijalle oli 
tullut yhdessätoista kerroksessa 
tilaa 26 500 neliömetriä sekä 
kolmisenkymmentä kilometriä 
hyllyjä yli miljoonaa painotuo-
tetta varten. 

Turvallisuudestakin tässä 
kansallisten aarteiden pyhätös-
sä huolehditaan. Henkilökuntaa 
on riittävästi, niin myös turval-
lisuusasioissa, kulunvalvonta 
toimii, yleisöltä kiellettyjäkin 
tiloja on.

Kirjastoryhmää kiinnos-
ti muun muassa lainausten ja 
palautusten automaattinen kir-
jaaminen sille varatussa tilassa. 
Sitähän olisi päästävä läheltä 
katsomaan. ”Ei, siihen huonee-
seen ette pääse, katsokaa lasin 
takaa – turvallisuussyistä”, sa-
noi Matti Hjerppe.

Ilmari Ojala

Kirjastoryhmämme Kaisa-talon 
kirjastossa
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tiedekunnasta, kukin opiskeli-
ja tarpeensa mukaan. Samas-
sa kerroksessa voi vilkaista 
uusimmat päivälehdet. Siellä 
henkilökunta on myös valmis 
neuvomaan niin ensimmäisen 
vuoden ylioppilasta kuin vart-
tuneempaakin tutkijaa. Kerrosta 
alempana on paikalla luettavia 
kurssikirjoja, minkä lisäksi pää-
see halutessaan asioimaan ai-
nakin Tilastokeskuksen ja EU-
tietokeskuksen kanssa.

Yleisöä palvelevaan havain-
nollistamiseen on paneuduttu 
perusteellisesti, ja tulokset ovat 
ihailtavia. Opastus on selkeää, 
kirjaston käyttäjäin yksilölliset 
tarpeet ovat olleet suunnitte-
lijain mielessä. Toisessa ker-
roksessa on jopa niin hiljainen 
lukutila, ettei edes ”läppärin” 
käyttöä ole sallittu. Ryhmä-
työtiloja on sitten useammas-
sa kerroksessa, ja ne on syytä 
varata ennalta. Tietokoneita on 

riittävästi asiakaskäyttöönkin, 
samoin hoituvat myös tulostus 
ja kopiointi. Lainaus palautuk-
sineen toimii automaattisesti, 
kirjojen kotiuttaminen jopa öi-
seen aikaan käy päinsä!

Aivan harvinaislaatuinen 
Kaisa-kirjasto taitaa olla ottaes-
saan huomioon käyttäjiensä vir-
kistäytymistarpeen. Virkistys-
alueita on useassa kerroksessa, 
ja yhdessä taukotilassa on jopa 
keittiö kirjaston käyttäjiä var-
ten. Mukavassa asennossa voi 
opiskella jopa Yrjö Kukkapu-
ron loisteliaissa lepotuoleissa, 
näkyi jossain keinutuolejakin - 
kaikki on otettu vastaan tyyty-
väisin mielin, rennosti vaikkapa 
takki ja kengät pois ja siihen 
tuolin viereen. Tuossa nuo-
rimman lukeneiston edustaja 
ahertaa graduaan lakki päässä, 
mitä sitä täällä pois, kun ei ko-
tonakaan… Kirjastosta pääsee 
läheiseen oppimiskeskus Alek-
sandriaan, jossa syventymis-
tä voi jatkaa vaikka läpi yön. 
Nuorten kunniaksi on sanotta-
va, ettei häiriöitä ole ilmennyt. 

Seitsemännen kerroksen te-
rassi on missä tahansa kulttuuri-
laitoksessa poikkeava ylellisyys 
tuoleineen ja pikkupöytineen 
ainakin lämpimänä vuodenai-
kana – näköala yli Kallion aina 
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Joko 
kirkastui 
Venäjän 

idea?

Muodikas käsite sosiologi-
an, psykologian ja historian 
tutkimuksessa on "toinen". 
Meille on kauan ennen ter-
min keksimistä Venäjä ollut 
"toinen", niin entinen emä-
maamme kuin onkin. Yhteis-
kuntajärjestelmän ja kulttuu-
rin erot selitetään mielellään 
historialla. 

nn Kouluhistoria (silloin 
joskus) selitti paljon sillä, 
että Venäjän ensimmäisten 
valtiomuodostumien perus-
tajia olivat skandinaavi Ru-

rik ja hänen varjaginsa; kun-
nia ei kuulu slaaveille; joh-
tavat suvut lukivat johtonsa 
Rurikista. Entä Bysantti, eikö 
se selittänyt venäläistä hal-
lintotapaa? Ja mongolival-
ta kai kukisti Novgorodissa 
ja Pihkovassa orastaneen, 
vaikka kuinka aristokraat-
tisen tasavaltajärjestelmän, 

vetsen, yhtä tasavaltaisen 
kuin vaikkapa Venetsia 

tai Alankomaiden ja 
Pohjois-Saksan kaup-
pakaupungit?

Minin ja Pozharskyn pronssi-
nen patsas Moskovan Punai-
sella torilla. Taustalla Pyhän 
Vasilin katedraali. Prinssi 
Dmitri Pozharsky ja Kuzma 
Minin kokosivat Venäjän va-
paaehtoisten armeijan, joka 
karkotti Puola-Liettuan joukot 
Moskovasta vuonna 1612.
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Venäjän ideaa oli tällä ker-
taa, 17.1., haastettu analysoi-
maan kolme maan historian 
tuntijaa, professorit Timo Viha-
vainen, Osmo Jussila ja Markku 
Kangaspuro. Alustaja ja puheen 
johdattelija oli tuttuun tapaan 
klubiveli, lehdistöneuvos Jyrki 
Vesikansa. Laajan aiheen ääres-
sä keskustelu pakostakin muo-
dostui polveilevaksi.

Varjagit ja mongolit 
ovat jääneet historian 
hämärään

Ovatko historialliset perinteet 
näkymässä ja vakuttamassa ny-
ky-Venäjän ekämänmenossa? 
alustaja kysyi. - Varjagiaika oli 
lyhyt 800-luvulta 1200-luvulle, 
Jussila arvioi. - Enemmänkin 
oli kyse kauppakomppaniasta. 
[Kauppa ja rosvous eivät viikin-
kiaikana eivätkä myöhemmin-
kään olleet kaukana toisistaan. 
Latoja.] Bysantilta tuli uskon-
to ja tulivat hoviseremoniat, ei 
muuta. Mongolivalta 1240 - 
1480 sitoi itsenäiset pajarit kes-
kusvaltaan. Varsinaiset itäiset 
kulttuurivaikutteet tulivat Ve-
näjälle vasta 1500-luvulla, kun 
Moskova oli valloittanut Kasa-
nin ja Astrakanin kaanikunnat. 
Komennusjärjestelmä tuli mon-
goleilta. Valtio komensi eri teh-
täviin: sotilaaksi, virkamiehek-
si, käsityöläiseksi, maaorjaksi. 
Tämä ei ole bysanttilainen vaan 
tataarikulttuurin piirre, jokaisen 
on palveltava valtiota. Se on 
säilynyt: Kun nykyvenäläiseltä 
kysyy hänen virka-asemaansa, 

yleinen vastaus on "olen ko-
mennuksella".

Vihavainen vahvisti: - Mos-
kova tuhosi paikallisen itse-
hallinnon, vetse-järjestelmän. 
Novgorodin ja Pihkovan kaup-
paylimystö murhattiin. "Tataari 
ei neuvottele, hän ottaa vastaan 
antautumisen."

- Mongolivalta on kuitenkin 
asetettava oman aikansa puittei-
siin, liian suoria johtopäätöksiä 
nyky-Venäjän suhteen ei ole hy-
vä tehdä, Kangaspuro jarrutte-
li. - Eniten nyky-Venäjään on 
vaikuttanut 1700 - 1800-lukujen 
moderni valtiokehitys. 

Lännen lääninherra 
ja vasalli tekivät 
sopimuksia

- Venäjällä ei koskaan ole ol-
lut feodalismia läntisessä mer-
kityksessä, Jussila totesi, ehkä 
yllättävästikin, mutta perusteli 
heti: - Feodaalinen yhteiskunta 
oli yhtä kaikki sopimusyhteis-
kunta, se perustui lääniherran 
ja vasallin kaksipuoliselle so-
pimukselle, joka puolestaan oli 
edellytyksenä parlamentarismin 
synnylle. Lännessä valtasuh-
teet perustuivat maan omistus-
suhteisiin, idässä pomestje oli 
tsaarin yksipuolinen maan hal-
tuunluovutus. Lännen aateluus 
perustui sopimukseen, idän aa-
telinen oli hovimies.

Vesikansa siteerasi Mauno 
Koiviston - tyypillisesti koivis-
tomaista - arviota: "Tasaisessa 
maassa valtio laajenee itses-
tään." - Mikä sai Venäjän le-

viämään?
- 1800-luvun keisarit mainit-

sivat ansioluettelossaan, monta-
ko uutta virstaa olivat Venäjäl-
le voittaneet, vahvisti Jussila. 
Ratsuväki oli tässä vahva tekijä. 
[Ratsuväen merkitys siis säilyi 
idässä paljon pitempään kuin 
lännessä. Jalkaväessä palvellut 
latoja.] Naapureiden rappio pal-
veli Venäjän edistymistä. Kasan, 
Astrakan, Siperia eivät tarjon-
neet suurta vastusta. Puolan ja 
Liettuan vastarinta oli paljon 
kovempaa. [Ratsuväkikulttuu-
reja nekin.] Baltia otettiin Ruot-
silta, kun Ruotsin kestokyky oli 
ylitetty. Turkin vastarinta mure-
ni 1800-luvun lopulla. 

- Merkittävä tekijä oli Mos-
kovan alueen väestönkasvu, li-
säsi Vihavainen. 1500-luvulla 
Moskovan valtakunta oli väes-
tönsä puolesta puolet Ranskasta. 
Tasaisesta maasta: olihan rajoja, 
vuoristot ja meret.

Ns. luonnollisia 
rajoja ei ole

- Mikä oli luonnollisten rajojen 
merkitys? Vesikansa asetti ky-
symyksen.

- Millään valtakunnalla ei 
koskaan ole ollut luonnollisia 
rajoja, Kangaspuro kärjisti. - 
Venäjä oli tyypillinen monikan-
sallinen valtio. Itämeri oli kan-
sainvälisen kaupan alue, joka 
kiinnosti kaikkia rantavaltioita. 
Jokireittien hallitseminen oli 
Venäjän pyrkimysten kannalta 
tärkeätä. Pääsy Mustaltamereltä 

Välimerelle. Imperiumit laajen-
tuvat valloittamalla kauppareit-
tejä. Porvoon julistus 1808 oli 
yksipuolinen julistus, ei mikään 
feodaalisopimus.

- Kehitettiin kuitenkin op-
pi rajojen pyhyydestä, Jussila 
kommentoi. - "Kasakka korjaa 
sen, mikä on huonosti kiinni." 
Jussila siteerasi myös Preussin 
Fredrik Suurta, joka onkin eh-
tymätön sitaattien lähde: "Kun 
kuningas valloittaa maan, his-
torioitsijat kyllä keksivät perus-
teet, joilla hänellä oli oikeus niin 
tehdä."

Kangaspuro palautti puheen 
pyhistä rajoista realiteettien 
maalmaan. - Venäjän keisari-
kunta oli tyytyväinen siihen, et-
tä oli edes yksi rajamaa, Suomi, 
joka ei aiheuttanut ongelmia, 
niin kauan kuin ei aiheuttanut. 
- Nyt ei ole merkkejä siitä, että 
Venäjä pyrkisi valtaamaan Bal-
tian ja muut entiset neuvostota-
savallat takaisin. Venäjä viestii, 
että se haluaa kehittyä liberaa-
liksi imperiumiksi. Vaikutus-
valta on luotava muilla keinoin 
kuin sotimalla.

Alles in Ordnung

- Onko Venäjällä rauhan ja jär-
jestyksen kompleksi, jonka 
taustana on 1500-luvun seka-
sorto? Kansallinen trauma? Ve-
sikansa heitti ehdotuksen. 

- Pari vuosikymmentä sitten 
oli levotonta, Vihavainen kom-
mentoi, - ja vuonna 1917. Val-
tio sortui kuin korttitalo. Puo-
lalaiset ja ruotsalaiset ovat eri 

aikoina samonneet Moskovan 
porteille, kuten Napoleon (pe-
rillekin asti) ja Hitler. Venäläiset 
eivät luokita hallitsijoita huo-
noiksi ja hyviksi vaan heikoiksi 
ja vahvoiksi. 

- Venäläiset muistavat de la 
Gardien ja hänen ruotsalaisensa 
ja suomalaisensa (1610). Muis-
tavatko suomalaiset?

- Jeltsin ja Gorbatsov, heik-
koja vai vahvoja? Vesikansa ky-
syi.

- Stalin on vahvojen hallit-
sijoiden luettelossa jos ei ykkö-
nen niin kakkonen, Kangaspuro 
arvioi. - Bresnevin aikana oli 
ainakin makkaraa. Gorbatsov 
ja Jeltsin ovat luettelon hännil-
lä. Smutnoje vremja tunnetaan 
oopperoista, kulttuurihistoriaa 
venäläiset harrastavat. Johtajil-
la on järjestyksen tarve. Putin ei 
ole voinut luottaa järjestyksen 
säilymiseen, siksi hän varmistaa 
ja varmistaa. Stalinin suosikki-
hahmo oli Iivana Julma, jolla 
hallitsijana oli muitakin ulottu-
vuuksia kuin julmuus.  

Stalin kuitenkin moderni-
soi yhteiskunnan, voitti maail-
mansodan, nosti Neuvostolii-
ton suurvallaksi. Medvedev on 
sanonut, ettei parlamentaari-
nen demokratia sovi Venäjälle. 
Myös Venäjän liberaalit ovat 
sitä mieltä, että on oltava luja 
keskushallitus.

Alustaja halusi kuulla lisää 
lännen vaikutuksesta.

Ei Pietari oikeasti 
lännettänyt

- 1400 - 1500-luvuilla korostet-
tiin Moskovan asemaa kolman-
tena Roomana, Jussila vastasi. 
- Rooma oli kaikkien imperiu-
mien äiti ja esikuva. Lännettyi-
kö Venäjä Pietarin ja Katarina 
II:n toimin? Pietarin toimeen-
panemasta partojen ja kauhta-
nanliepeiden katkomisesta on 
tehty myytti. Ulkonaiset muodot 
lännettyivät, perusmuodot eivät. 
Todellinen orjuus päinvastoin 
kiristyi. Katarina antoi vapauk-
sia palvelupakosta, pintakiiltoa. 
Päinvastoin hän sitoi aatelia 
keskusvaltaan entistä enemmän. 
1861 maaorjat vapautettiin, pat-
rimoniaalinen mentaliteetti säi-
lyi. [Vastaavasti Yhdysvalloissa 
samaan aikaan vapautetut orjat 
jäivät tyhjän päälle, maatyövä-
eksi ruokapalkalla tai pohjoisen 
teollisuustyöläisiksi minimipal-
kalla. Latoja.] "Kaikki olemme 
valtion palvelijoita."

- Ei Pietari lännettänyt, Viha-
vainen vahvisti. Pietarin hallinto 
oli raaka järjestelmä, neljännes 
väestöstä kuoli. Pietari yritte-
li meritokraattista järjestelmää 
perittyjen asemien järjestelmän 
tilalle, Katarina lopetti senkin. 
Läntisiä vaikutteita omaksuneet 
etääntyivät massoista. 1800-lu-
vun romantikot olivat sitä miel-
tä, että aito venäläisyys on säi-
lynyt siellä, mihin Pietari ei ole 
koskenut. 

- Eurooppalaiset valistusaat-
teet kyllä rantautuivat Venäjäl-

- Mongolivalta on kuitenkin asetettava oman 
aikansa puitteisiin, liian suoria johtopäätöksiä 
nyky-Venäjän suhteen ei ole hyvä tehdä.
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lekin, totesi Kangaspuro, - mut-
ta jokainen kulttuuri tulkitsee 
tuontiaatteet omansa kautta. Ve-
näläisen intelligentsija 1700-lu-
vulla oli ylempää keskiluokkaa. 
Vain suurimmissa kaupungeissa 
läntiset aatteet ovat olleet tärkeä 
liikkeellepaneva voima. 

Korruptio, mitä pahaa 
siinä on?

Venäjälle tunnusomaisesta kor-
ruption perinteestä kysyttiin. 
Kangaspuro viittasi Alex Her-
zenin muistelmiin. Korruptiota 
esiintyy siellä, missä hallinto on 
heikosti kehittynyt. Hän sitee-
rasi murhattua aikalaistamme, 
kriitikko Anna Politkovskajaa: 
"Vain Venäjällä ihminen voi-
daan nimittää miljardööriksi."

[Latoja ei vältä kiusaus-
ta vedota omiin kokemuksiin. 
Olen aikoinaan keskusteluissa-
ni Neuvosto-Moskovan ja Le-
ningradin kunnallismiesten (siis 
miesten) kanssa hämmästynyt 
sitä, etteivät he edustaneet kun-
nan jäsenten mielipiteitä vaan 
olivat selvästi valtion paikallis-
virkamiehiä, virkamiehiä olivat 
siis myös ns. luottamusmiehet. 
Pikkuasioissakin oli päätöstä 
pyydettävä aina ylempää. Missä 
ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ei 
ole vastuutakaan, vaan korrup-
tio rehottaa.] 

- Kaikki maassa tunnustavat 
korruption merkityksen, sanoi 
Vihavainen. - Ruhtinas Men-
sikov oli 1700-luvulla Venäjän 
rikkain rosvo. Neuvostoliiton 
aikana korruptiota oli vähem-

män, puolue valvoi edes jos-
sakin määrin. - Stalinin aikana 
lahjonta oli jotenkin kurissa, 
vahvisti Kangaspuro, - Bresne-
vin aikana levähti.

Pyhä Venäjä

Olli Alho viittasi tuoreeseen 
Anna Kareninan filmatisointiin. 
- Onko pyhän Venäjän käsite 
puhtaasti ortodoksisen kirkon 
hedelmä? - Pyhä maa tuottaa 
paljon pyhiä, lisää tulee, ennus-
ti Jussila. - Ortodoksia on esteet-
tinen ja anti-intellektuaalinen 
kirkko, toisin kuin lännen kirk-
ko, joka pyrkii sovittamaan jär-
jen ja tunteen, analysoi Jussila. - 
Ortodoksia antaa vallalle siuna-
uksensa. - Ortodoksinen kirkko, 
kirkkoslaavin kirkko, ei aseta 

kansalle lukutaidon vaatimusta, 
sanoi Kangaspuro. - Bolsevi-
keilla oli edessään suuri sivis-
tysprojekti. Tuoreen tutkimuk-
sen mukaan puolet venäläisistä 
tunnustautuu ortodokseiksi, kol-
mannes ilmoittautuu ateisteiksi. 
Uskonto kuuluu kulttuuriin, kun 
se meillä on yksityisasia. Tjuga-
nov on kommunisti ja ortodoksi. 
Putin tunnustaa venäläiset orto-
doksit, islamilaiset, buddhistit. 
Kirkko liimautuu valtaan, val-
ta pyrkii pitämään välimatkaa 
kirkkoon.

Vesikansa käänsi keskus-
telun autonomisen Suomen ja 
emämaa-Venäjän suhteeseen. - 
Venäjä ei ollut homogeeninen 
kansallisvaltio, ja tästä juontuu 
Suomen saama erityisasema, 
Jussila sanoi. - Suurvallan hei-
kentyminen - Krimin sota, Japa-
nin sota - tuotti Suomelle lisää 
vapauksia. Ulkopoliittiset iskut 
estivät Heidenin, Seynin ja Bob-
rikovin assimilaatiopolitiikan 
tuottamasta tuloksia. - Kun Ve-
näjän intelligentsija läheni Eu-
rooppaa, massa laahasi jäljes-
sä, Vihavainen sanoi. Valtavaa 
väestönkasvua ei kyetty hallit-
semaan, kyläyhteisörakenne ei 
kestänyt kehitystä. 1800-luvun 
lopulla olivat vastakkain suur-
kaupunkien paras eurooppalai-
nen taso [kunnallistekniikka!] ja 
maaseudun primitiivisyys.

Lokakuun vallankumous 
oli vallankaappaus

- Miten bolsevikkivähemmistön 
oli mahdollista saavuttaa ja pi-

tää valta? Vesikansa asetti ky-
symyksen. - Kun tuli nälkä ja 
emännät lähtivät kaduille katti-
loita kalistelemaan, siitä se lähti, 
sanoi Kangaspuro. - Väliaikai-
sella hallituksella ei ollut otet-
ta eikä keinoja tilanteen hallit-
semiseksi. Kenraali Kornilovin 
kapinan jälkeen armeija hylkäsi 
Kerenskin hallituksen. Loka-
kuussa armeija oli puolueeton. 
Lenin kaappasi vallan neuvos-
to-kulissin suojassa. "Kaikki 
valta neuvostoille." Neuvosto-
jen kongressi, joka "hyväksyi" 
hänen vallanottonsa, oli tyn-
käkongressin tynkäkongressi. 
Eserrät, sosiaalivallankumo-
lukselliset, odottivat, että kyllä 
bolsevikitkin siitä rauhoittuvat 
ja suostuvat kompromisseihin. 

- Tapahtuman vallitseva ni-
mitys on nyt lokakuun kaappa-
us, Vihavainen vahvisti. - Me-
nestyksen edellytys oli se, että 
muut puolueet olivat normaaleja 
yleistä vastuuta kantavia puolu-
eita. Lenin ei Venäjän kansalle 
vastannut mistään. Tuo hullu 
fanaatikko, sanoi Kerenski hä-
nestä. Vuoden 1918 neuvosto-
jen vaaleissa bolsevikit hävisi-
vät niistä kaikki. Mitään terroria 
ei kaihdettu vallan pitämiseksi. 

Vesikansa otti puheeksi Le-
ninin utopian: Tulevaisuuden 
valtiossa ei tarvita rahaa eikä 
esivaltaa. - "Hallinnon hoitavat 
työläiset työajan jälkeen", sitee-
rasi Jussila. - "Otetaan Saksan 
junkkerikapitalismi ja pannaan 
se neuvostojen kontrolliin." 
Leninin teos Valtio ja vallan-

kumous tuo mieleen Oxens-
tiernan tunnetun huokauksen 
siitä, miten vähäisellä järjellä... 
- Tämä utopia kuitenkin herätti 
innostusta lännessä, huomautti 
Vesikansa. - Bolsevikkien val-
lanottoa seurasi sisällissota ja 
sotakommunismin kurikausi, 
kertasi Kangaspuro. - Sitten tu-
li, pakosta, tilapäinen ohjasten 
höllentämisen NEP-kausi. Kii-
na toteuttaa nyt politiikkaa, joka 
muistuttaa NEP-aikaa. Buharin 
oli markkinatalouskommunisti. 
Jos olisi jatkettu hänen linjal-
laan, olisiko tulos ollut toinen 
kuin Stalinin pakkokollektivi-
sointi ja nälänhädät?

- Lenin oli, syystä, pitkään 
epävarma onnistumisestaan, 
sanoi Jussila. - Stolypin olisi 
pystynyt pitämään järjestyk-
sen, jos häntä ei olisi murhattu, 
arvioi Vihavainen, - ilman val-
lankumousta olisi selvitty. Kun 
neuvostojärjestelmän kehitystä 
ajatellaan: ensimmäinen viisi-
vuotissuunnitelma tehtiin vasta 
1920-luvun lopulla, siihen men-
nessä maasta oli kollektivoitu 
vain viisi prosenttia. Hrustshov 
aloitti "kommunismin toteutta-
misen" vasta 1961. Hänen ohjel-
mansa ei voinut onnistua.

Saksa hukkasi 
tilaisuutensa kukistaa 
Lenin

- Saksa olisi voinut kaataa Leni-
nin Brestin rauhanteon jälkeen. 
Valkoisilla venäläisillä oli mah-
dollisuutensa 1918 - 20, Jussila 
sanoi. Mutta heillä ei ollut yh-

tenäistä ohjelmaa, ei yhtenäistä 
johtoa. Punaisilla oli nyt armei-
ja, oli rataverkko. Talonpojat sa-
noivat: kannatamme kyllä bol-
sevikkeja, emme kommunismia. 
Uskottiin maan säilymiseen vil-
jelijöillä. - Trotski ei osannut 
joustaa, huomautti Vihavainen. 
- Lenin kuten sitten Stalin pe-
räytyi aina reaalipolitiikkaan. 
- Ideologian merkitystä yliarvi-
oidaan, sanoi Kangaspuro, - joh-
tajat elävät omaa tapahtumahis-
toriaansa.

- Venäjällä käydään nyt tätä 
samaa keskustelua, Vihavainen 
sanoi loppupuheenvuorossaan. 
- Internet on vapaa, yliopistot, 
paikallislehdet, televisiot ovat 
vapaita, luetteli Kangaspuro, - 
vain valtakunnalliset kanavat 
ovat vallan hallinnassa. Mutta 
Putin on merkittävimpiä lännet-
täjiä. Hän on tyypillinen valta-
eliitin edustaja: vahva keskus-
valta, vakaus, jatkuvuus. Muo-
dollinen demokratia, käytännön 
autokratia. - Ei Venäjää pidä 
yrittää ymmärtää, siteerasi Vi-
havainen. - Jos tarjotaan viinaa 
etkä ota, se on loukkaus. - "Se 
on kuule aivan erilainen maa-
ilma kuin tämä meidän", opetti 
Paasikivi Kekkosta, muistutti 
Jussila. 

Yrjö Larmola

Putin tunnustaa venäläiset ortodoksit, islamilaiset, 
buddhistit. Kirkko liimautuu valtaan, valta pyrkii 
pitämään välimatkaa kirkkoon.

Kun neuvostojärjes-
telmän kehitystä 
ajatellaan: 
ensimmäinen 
viisivuotissuunnitelma 
tehtiin vasta 
1920-luvun lopulla, 
siihen mennessä 
maasta oli 
kollektivoitu vain viisi 
prosenttia. Hrustshov 
aloitti ”kommunismin 
toteuttamisen” 
vasta 1961. Hänen 
ohjelmansa ei voinut 
onnistua.
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Yli sata oli paikalla 24.1. niitä 
klubiveljiä, jotka edellisvuon-
na olivat täyttäneet tasa-
vuosia seitsemänkymmentä, 
kahdeksankymmentä ja siitä 
ylös päin. Enempää ei olisi 
mahtunutkaan pöytiin; muu-
ten olisi pitänyt olla buffet, ja 
tilaisuuden juhlallisuudesta 
olisi siis jouduttu tinkimään.
 
nn Ei ollut kyse miesten klu-
bivuosien juhlimisesta, vaan 
ikävuosien: kaikki ovat tehneet 
merkittävän elämäntyönsä suo-
malaisen yhteiskunnan rakenta-
misessa, osa oli vanhoja myös 
klubiveljinä, osa oli työelämän 
hellitettyä Klubiin mukaan eh-
tineitä.

Klubin orkesteri tervehti tu-
lijoita isänmaallisella musiikil-
la. Ovathan sodanajan tunnot 
lapsuudesta tuttuja nuorimmil-
lekin mukana olleille, vanhim-
mat olivat itse ehtineet sodan to-
sitoimiin. Kuoro jatkoi samalla 
linjalla: Eläköön-laulu onnitte-
luksi, Poijat ne raitilla lauleloo, 
Kaunehin maa, Kaikukoon nyt 
laulu maamme.

Ruokalista oli, kuten Klu-
bissa aina, odotetusti kansallis-
ta mutta jälleen  yllätyksellistä. 
Riekkoliemi ja tattipasteijaa, 
paahdettua siikaa hummerikas-
tikkeessa, lakkavaahtoa ja kau-
rakeksi, suklainen yllätys. Täy-
teläistä, mutta ikääntyvän kie-

Samoilla kaupungin kulmilla 
kehkeytyi Helsingin suomalainen 
sivistys

Juhlapuheen pitänyt Ari Huovinen

Klubin talvista gourmet-iltaa 
hallitsivat sopivasti made ja 
blinit, jotka kuuluvat kiinte-
ästi suomalaiseen ruokakult-
tuuriin pitäen sisällään sekä 
perinteitä että lähiruokaa.

nn Kun keittiön blinipannut 
vielä tirisivät ja salintäysi her-
kuttelijajoukko odotteli tarjoi-
lun alkua, kuultiin professori Jo-
hanna Mäkelän esitelmä ”Suo-
malaisen ruokakulttuurin kaudet 
ja rytmit”

Ruoka heijastuu monella ta-
valla elämämme arkeen ja juh-
liin kuljettaen mukanaan suku-
polvien historiaa erilaisissa sosi-
aalisissa yhteisöissä. Periytyvät 
käden taidot ja eri kulttuurien 
vaikutteet pitävät suomalais-
ta ruokakulttuuria jatkuvassa 
liikkeessä ja vuodenaikojen eri 
juhlissa korostuvat pitkäaikaiset 
perinteet.

Joulu on Suomessa monil-
le vuoden tärkein ruokajuhla ja 
yhteinen jouluateria kokoaa per-

heitä ja sukuja yhteisen koke-
muksen äärelle. Jouluruokaan ja 
sen perinteisiin eivät kulttuurin 
muutokset ole nopeasti vaikut-
taneet. Myös pääsiäisenä tutut 
perinneherkut kuuluvat ruoka-
pöytään.

Ruokatuotannon teollistu-
minen ja globaalit jakeluverkot 
ovat saaneet vastakohdakseen 
lähiruokaan ja luomutuotantoon 
nojautuvat arvot, joissa huomio 
kiinnittyy tuotantotapoihin ja al-
kuperään.

Suomalainen ruokakulttuuri 
on omaleimainen ja omanarvon-
tuntoinen ja itä-länsi vaikutteet 
ovat muokanneet sille oman 
identiteetin, joka sukupolvien 
ketjussa kestää myös ikuisen 
muutoksen ja hellän uudenai-
kaistumisen.

Maistuvan esitelmän jälkeen 
oli herkkujen vuoro ja blinit sai-
vat katteekseen voisulaa ja mä-
timoussea. Madekeitto, maksan-
palat ja sipulisilppu maistuivat 
ja jälkiruokana tarjoiltu maren-
kikuorrutettu uunijäätelö kruu-
nasi aterian.

Teksti ja kuvat: Veíkko Hannula

Sesonkiherkkua ja ruokakulttuuria

Professori Johanna Mäkelä

lelle mainiosti käypää.  
Juhlapuhuja klubiveli Ari 

Huovinen kietoi yhteen Klubin 
ja johtamansa koulun, Ressun, 
suomalaisuushistorian. Klubi 
oli perustettu 1876, SYK pe-
rustettiin 1886, Norssi 1887 ja 
Ressu 1891. Suomi oli pieni, 
kaupunki oli pieni. Samoilla 
kulmilla, samoja taustahenki-
löitä, näkyvimpänä kaikista 
G.Z. Yrjö-Koskinen. Ressus-
sa oli routavuosina vahva ak-
tivistihenki, suunniteltiin mie-
lenosoituksia, attentaattejakin; 
Klubissa oli vanhasuomalaisen 
falangi nuorsuomalaista vah-
vempi. Vanhat koulut voivat lu-
etella monia merkkihenkilöitä. 
Myöhempi punakenraali Tuure 
Lehén ja myöhempi suomalais-
kenraali Paavo Talvela tuijot-
tivat toisiaan rintamalinjan yli, 
luokkatoverit. Ressun juhlissa 
sitten taas nähtiin. Ressun hen-
gen puolesta todisti niissä juh-
lissa myös kunniapuheenjohta-
jamme Erkki Salonen.

Vapaan sanan aikana puhui-
vat ikäpresidentit Pekka Man-
nio ja Antti Henttonen. Heikki 
A. Reenpää oli ottanut teema-
sanakseen 'nurkan'. Samoilla 
nurkilla toimittiin, Klubikin ai-
koinaan tavallaan Linkomiehen 
valtakunnan nurkassa. Nurkas-
sa on voitu ylläpitää ja kehittää 
ideoita. Ehkäpä salin alapäässä 
kehkeytyvät nyt tulevaisuuden 
ideat.

Yrjö Larmola
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Fasaanin metsästys seisovilla 
koirilla on yksi perinteisim-
piä kanakoirametsästyksen 
muotoja. Fasaani tuotiin 
Aasiasta Eurooppaan var-
haiskeskiajalla. Kaunis lintu 
sopeutui helposti erilaisiin 
elinympäristöihin. Fasaanista 
tuli nopeasti kuninkaiden ja 
suurtilallisten sekä muiden 
jahteja järjestävien suosima 
riistalintu. Suosituimmassa 
jahtimuodossa linnut ajettiin 
metsiköistä ja pelloilta am-
pumaketjun yli. Periaattees-
sa metsästystä harjoitetaan 
samalla tavoin nykyäänkin.

nn Ajelin aamuhämärässä 
auringon noustessa mukavassa 
poutaisessa säässä pikkupak-
kasen siivittämänä kohti Mänt-
sälää ja mutkittelevan pienen 
tien kautta perille Koiviston Fa-
saanitilalle Päijät-Hämeeseen, 
Kärkölään. Sääennuste lupasi 
meille jopa auringonpaistetta ja 
hyvin mietoa tuulta. Yöllä sa-
tanut kevyt lumi ei vaikeuttai-
si koirien työskentelyä liikaa, 
joten odotukset tulevalle jahti-
päivälle alkoivat olla melkoisen 
korkealla. 

Kärkölän tilan mailla oli ko-
dassa nuotio jonka ympärille 
me kaikki 13 klubiveljeä sekä 
koiranohjaajat kokoonnuimme 
nauttimaan aamukahvit ja voi-
leivät ennen päivän aktiviteet-
tien alkamista. Iloksemme tote-
simme että paikalle oli saapunut 
kaiken kaikkiaan neljä koiran-
ohjaajaa ja yhteensä kuusi sei-
sovaa kanalintukoiraa, yksi koi-

ranohjaaja jopa Ruotsista asti. 
Koiranohjaajista/-omistajista 
yksi oli klubiveljemme Terho 
kokeneen kohta 9 vuotiaan sak-
sanseisojansa ”Ekun” kanssa. 

Aloitimme päivän mielen-
kiintoisella osallistujien ja met-
sästyspaikan esittelykierroksella 
ja kuulimme miten erilaisia ko-

kemuksia klubiveljillä onkaan 
metsästyksestä ja niissä sattu-
neista kommelluksista. Saim-
me mm. kuulla että eräs klu-
biveljemme oli ”juossut fasaa-
nin kiinni metsästysreissullaan 
Bosniassa, väistellen samalla 
miinoja maastossa” hänen omia 
sanojaan lainaten. Koiviston ti-

lan edustaja kertoi että heidän 
tilallaan oli vielä 70-luvulla 
lypsykarjaa, mutta 1980-luvul-
le tultaessa karjasta luovuttiin 
ja pääelinkeinoksi tuli viljanvil-
jely. Sivutoimena aloitettiin fa-
saaninkasvatus ja fasaanijahdit 
tulivat mukaan kuvaan vuonna 
1994. Jahtimaastoina on nyky-
ään yli 100 hehtaaria tilan pel-
toja sekä fasaanijahtiin hyvin 
soveltuvia peltoisia mäkiä ja 
ojanvarsia.

Klubiveljemme Terho kävi 
kokeneena seisojametsästäjänä 
tulevan päivän ja jahdin vaiheet 
sekä turvallisuusasiat huolelli-
sesti läpi yhdessä muiden koi-
raohjaajien kanssa. Kanakoira-
jahdissa on tärkeää noudattaa 
yhdessä sovittuja pelisääntöjä 
sekä koiranohjaajan opastus-
ta niin osallistujien, sivullisten 
kuin koirienkin turvallisuuden 
vuoksi. Kuulimme myös jahtiin 
osallistuvien koirien taustoja ja 
taustoitusta koirien toiminnasta 
jahdin aikana. Mukana jahdissa 
olisi mm. luokkansa käyttöva-
lio ja vielä toimintaa harjoitte-
leva nuorehko saksanseisoja. 
Päiväksi oli siis suunniteltu 
kaksi noin 2-2.5 tunnin jahtia 
maastossa, yksi aamupäivällä ja 
toinen iltapäivällä. Herkullisen 
lohikeittolounaan nauttisimme 
siinä välissä taukopaikkana toi-
mivassa kodassa. 

Porukka jaettiin mukavasti 
kolmeen ryhmään joissa kussa-
kin oli mukana sekä kokenei-
ta fasaanin metsästäjiä että en-
sikertalaisia. Koiranohjaajien 

johdolla ryhmämme hajautuivat 
maastoon aloittelemaan met-
sästystä. Koiranohjaajat olivat 
saaneet tilan isännältä vinkkejä 
siitä mistä suunnasta fasaaneja 
kannattaisi alkaa jäljestämään. 
Koiranohjaajan ja koiran aktii-
vista yhteistoimintaa ja mukau-
tumista erilaisiin metsästystilan-
teisiin oli mukava seurata. En-
simmäisten onnistuneiden lau-
kausten kajahdettua jo hetken 
kuluttua jahdin aloituksesta oli 
selvää että tästä päivästä tulisi 
erinomainen. Seurasimme mi-
ten koirat jäljestivät taidokkaas-
ti fasaanit ja ohjaajan komen-
nosta ajoivat linnun lentoon. 
Tämän jälkeen vastuu onnis-
tumisesta siirtyi meille. Hyvän 
laukauksen jälkeen metsästäjän, 
koiran ohjaajan ja koiran yhteis-
peli varmistaa saaliin noudon 
maastosta ja koiran luovuttaes-
sa saaliin tyytyväiselle ohjaa-
jalle ja metsästäjälle onnistumi-
sen fiilis on sanoinkuvaamaton. 
Olimme onnekkaita sillä mei-
dän ryhmässämme jokainen sai 
kokea tämän hienon tunteen ja 
elämyksen.

Koiviston tilan monipuoli-
set maastot, pellot ja metsäsaa-
rekkeet tarjosivat erinomaisen 
metsästysmaaston sekä sopi-
vasti haasteita meille kaikille. 
Luulenpa että itse kukin huo-
masi kävelleensä päivän aikana 
melkoiset määrän pitkin poikin 
lumisia peltoja, metsää sekä 
metsäautoteitä ja polkuja. Hä-
märän laskeutuessa väsyneil-
lä metsämiehillä olikin sitten 

mahdollisuus siirtyä nauttimaan 
lämpimän saunan löylyistä ja 
vaihtaa kokemuksia päivän jah-
dista. Sauna tuntuikin maistu-
van useimmille meistä. Jälki-
löylyissä tarinoita riitti muka-
van jahtipäivän kokemuksista, 
aiemmista metsästysretkistä 
sekä vaikkapa Suomen ener-
giamarkkinan toimivuudesta ja 
sähköverkkojen omistusraken-
teesta. Illan päätteeksi me näl-
käiset metsästäjät saimme naut-
tia vielä Koiviston tilan isännän 
valmistaman illallisen. 

Fasaanijahti oli onnistunut 
ja aamulla kohti Kärkölää aja-
essani luodut odotukset vähin-
täänkin täyttyivät.  Niinhän se 
vaan on että onnistunut metsäs-
tyskokemus rakentuu monista 
elementeistä joista vähäisin ei 
ole ihmisen ja luonnon yhteis-
peli ja ikiaikaisten perinteiden 
kunnioittaminen, unohtamatta 
suinkaan klubiveljien antoisaa 
seuraa. Toivottavasti tapaamme 
samoissa merkeissä ensi vuoden 
kevättalvella. Ja koska jokaisel-
la klubiveljellä oli illalla kotiin 
viemiseksi pari fasaania niin 
seuraavana elämyksenä onkin 
sitten valmistaa suussa sulavan 
herkullista fasaanipaistia!

Tuukka Toivonen
 

Veljet fasaanijahdissa
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Kirjaillassa 4. helmikuuta 
professori Markku Kuisma ja 
dosentti Teemu Keskisarja 
esittelivät teostaan Erehty-
mättömät (WSOY). He olivat 
tehneet sen aidosti yhdessä 
luonnoksia pallotellen niin, 
ettei lukija voi saumoja erot-
taa. 

nn Kirjan teemana on ennen 
muuta satavuotinen pankkisota 
Kansallispankin ja Yhdyspan-
kin välillä. Täpötäysi sali oli 
oikea paikka kirjan esittelylle 
-- olihan KOP:n perustamispa-
laveri 1889 pidetty klubin sil-
loisessa lukaalissa. Paikalla oli 
paljon asianomistajia KOP:n 
viimeisestä pääjohtajasta Pertti 
Voutilaisesta alkaen.

Kirjoittajille avattiin pank-
kien toki vaihtelevat arkistot. 
SYP:ssä tämäkin puoli oli jär-
jestynyttä, KOP:ssa hieman ka-
oottista. (Kirjoittaja johti Kan-
sallispankin viestintää 1978-
83.) Paljon kiinnostavaa löytyi 
johtokuntien tylsien pöytäkir-
jojen lisäksi. (KOP:ssa niiden 
pohjanakin oli luottoluettelo.)

Keskisarjan mukaan tavoit-
teena oli luettava teos -- ei juh-
lakirja, joka jää pölyttymään 
varastoihin tai parhaassa tapa-
uksessa nopeasti selailtuna kir-
jahyllyyn. Numeroita on siis vä-
hän, henkilöiden toimintaa sitä 
enemmän. Vastakohta on jyrkkä 
Suomen taloushistoria-peruste-
oksen 1900-lukua käsittelevään 
osaan, jossa ei mainita juuri yh-
denkään ihmisen nimeä.

Finanssikriisit toistuvat

Kuisma korosti tapahtumien pit-
kiä jänteitä. Finanssikriisit ovat 
toistuneet saman kaltaisina. 
1860-luvulla viestintä oli tosin 
hitaampaa kuin 2008. Aikavälit 
saattoivat olla pitkiä. 1980-lu-
vulla 1930-luvun pankkikrii-
seistä oli jo pari sukupolvea, jo-
ten opetukset oli kohtalokkaasti 
unohdettu.

Kahden suurpankin kilpailu 
oli Kuisman mukaan niin kovaa, 
ettei niiden yhdistymistä olisi 
voinut normaalioloissa kuvitel-
la. 1990-luvun kriisi oli kuiten-
kin niin syvä, että 1995 syntyi 
Merita. Ratkaisussa korostui se, 
että vanhempana ja varovaisem-
pana Yhdyspankki oli kilpaili-
jaansa vahvempi.

Ei haluttu jäädä 
"kantonaalipankiksi"

Meritan ja lähinnä Ruotsin Pos-
tipankin pohjalle luodun Nord-
bankenin yhdistymisestä nykyi-
seksi Nordeaksi 1997 kiistel-
lään edelleen. Kuisman mukaan 
fuusio oli perusteltu Meritan 
strategian pohjalla. Suomalai-
set pyrkivät mukaan isompaan 
kuvioon; Casimir Ehrnroothin 
mukaan ei haluttu jäädä "sveit-
siläiseksi kantonaalipankiksi". 
Katseet kohdistuivat silloin 
Ruotsiin.

Vaihtoehtoja läntisessä naa-
purimaassa oli, mutta Handels-
bankenin ja SE-Bankenin suun-
nalla ei ollut juuri mahdollisuuk-
sia yhdistymiseen. Kun myös 

säästöpankkien perillinen Swed-
banken putosi kuvasta, jäi jäljelle 
Nordbanken. Sen johto yllättyi 
suomalaisten kosinnasta.

Kuisman mukaan Meritasta 
olisi avoimessa tarjouskilpailus-
sa saatettu saada parempi hinta 
kuin Nordea-ratkaisussa. Tar-
koitus ei kuitenkaan ollut myy-
dä eniten tarjoavalle, vaan luoda 
kansainvälisestikin merkittävä 
suurpankki. Pian mukaan saa-
tiinkin norjalaiset ja tanskalaiset.

Vaihtoehtona oli myös suo-
malainen finanssitalo, jossa 
suurpankin ohella olisi vakuu-
tusyhtiö -- Pohjola tai Sampo. 
Tämä toteutui tavallaan mutkan 
kautta. Pohjola liitettiin osuus-
pankkiryhmään, Sampo Posti-
pankin perilliseen Leoniaan. 
Björn Wahlroos möi kuitenkin 
myöhemmin Sammon pankin 
Danske Bankille -- ja osti ra-
hoilla Nordeaa. Tuleva kehitys 
on tätä kirjoitettaessa avoin.

Snellman syöksyi 
ikkunasta markkaan

Keskustelussa otettiin vauh-
tia 1860-luvun nälkävuosista 
ja J.V. Snellmanin rahapolitii-
kasta alkaen. Keskisarja koros-
ti tilanteen vaikeuksia -- kulje-
tusoloista lähtien. Vaikeaa oli 
muuallakin pohjoisessa. Ensisi-
jaista Snellmanille oli kuitenkin 
pyrkimys päästä hetkeksi auen-
neesta ikkunasta omaan mark-
kaan ja siten kasvavaan riippu-
mattomuuteen keisarikunnasta. 
Tämä edellytti kovan markan 
politiikkaa raskaine lainaeh-

toineen. (Kuvio muistutti 
siis 1980-lukua tai euron 
sisäänajoa.)

Kuisma kiisti kirjoitta-
jien vähätelleen J.K. Paa-
sikiveä, vaikka KOP:n 
pääjohtajan raivostumi-
sista riittääkin anekdoot-
teja. Kuitenkin hän nosti 
haastajan suurimmaksi 
liikepankiksi ja loi orga-
nisaation, joka oli pääosin 
voimassa Jaakko Lassilaan 
saakka. Kirjoittajat eivät 
halunneet kuitenkaan pys-
tyttää muistopatsaita.

Kavallus kannusti 
varovaisuuteen

Yhdyspankkia puolestaan kan-
nusti jo sata vuotta sitten va-
rovaisuuteen sen Tampereen-
konttorin johtajan Nils Idmanin 
jättikavallus. Hän ei Keskisarjan 
mukaan ollut oikeastaan roisto, 
vaan liian kiltti mies, joka käyt-
ti rahoja -- toki kalliin elämän-
menonsa ohella -- toisten aut-
tamiseen keinoista piittaamatta. 
Niinpä samoja vakuuksia kier-
rätettiin. 

Yhdyspankin asemaa hor-
juttaneesta kavalluksesta jäi sen 
kulttuuriin hyödyllinen trauma. 
Sisäistä tarkastusta korostet-
tiin. Meno KOP:ssa oli aina rai-
lakkaampaa. Tämä näkyi mm. 
1980-luvun kansainvälisissä 
operaatioissa, vaikka niiden 
saldo jäi kai lopulta plusmiinus-
nollaan. Säästöpankkiryhmä oli 
seikkailuissa omalla, kohtalok-
kaalla tasollaan. 

SYP osasi valita 
bulvaaninsa

Lähestyvän laman ohella Las-
silan kaatoi 1991 Kuisman mu-
kaan mediamyllerrys Kouri- ja 
muista kaupoista, mikä sitoi 
KOP:n johdon voimat. Molem-
mat pankit olivat aina käyttäneet 
bulvaaneja, mutta Yhdyspankki 
valitsi ne paremmin. KOP sen 
sijaan värväsi toimiinsa Pentti 
Kourin ohella Peter Fryckma-
nin. Luottamus KOP:n johtoon 
horjui.

Ns. punapääoman kriisi vai-
kutti myös KOP:n kohtaloon. 
Kuisma muistutti kuitenkin 
suhteen periytyneen jo Väinö 
Tannerin ja Paasikiven ajalta. 
Etenkin rakentamisesta ja kiin-
teistöjen arvonalennuksista ker-
tyneet luottotappiot eivät olleet 
Lassilan vika.

Vaihtoehtona KOP:n ja pu-
napääoman pelastamiseen olisi 

ollut fuusio Postipankin 
kanssa. Etenkin Pohjolan 
Yrjö Niskanen vastus-
ti kuitenkin valtion tuloa 
sinivalkoiseen linnoituk-
seen, vaikka se olisi sopi-
nut fennomaaniseen, val-
tiokeskeiseen traditioon. 

Punapääoma sai siis 
pääosin kaatua ja KOP 
sulautua aiemmin sveko-
maanisena pidettyyn Yh-
dyspankkiin. Uhka Posti-
pankki-ratkaisusta vauh-
ditti kuitenkin SYP:ssä 

halua Merita-fuusioon. (Tämä 
ainakin varmisti KOP:n pelas-

tusantiin osallistuneiden rahat, 
jos vähänkin jaksoi odottaa.)

Esillä oli myös kummankin 
liikepankin voimien yhdistä-
minen niin osuus- kuin säästö-
pankkiryhmään. Osuuspankkien 
suunnalla epäilytti ryhmän ha-
janaisuus. Säästöpankkiryhmä 
taas ajautui jo 1991 tuhon par-
taalle ja pääosin pilkottiin kil-
pailijoilleen.

Keskustelussa kysyttiin ko-
kemuksen puutetta takavuosien 
pankeissa. Kuisman mukaan 
1980-lukua leimasi historiatto-
muus. Lopuksi Voutilainen ker-
toi, ettei nykyisen Nordean voi-
mamies Hans Dahlborg oppinut 
suomea sentään kodissaan asu-
neilta sotalapsilta, vaan puolus-
tusvoimien tulkkikoulussa, jos-
sa opetettiin Ruotsin kaikkien 
mahdollisten vihollisten kieltä.

Jyrki Vesikansa

Kirjaillassa pohdittiin pankkihistoriaa

Meritan hinta vastasi strategiaa

vasemmalta Teemu Keskisarja ja Mark-
ku Kuisma
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nn Suomalaisen Klubin keilailumestaruudesta kilpailtiin 25. ker-
ran Ruusulankadun keilahallissa helmikuun 7. päivänä. Hallitseva 
mestari Jukka Elo yritti saavuttaa historiallista kolmatta peräkkäistä 
voittoa. Kilpailun ohjat otti alussa käsiinsä Rauli Askolin heittäen 
sarjat 226 ja 235. Jukka Elon peliä vaivasivat lukuista aukot ja hän 
pääsi vauhtiin vasta pelin loppupuolella. Kolmessa viimeisessä 
sarjassa Heikki Sarso teki vakuuttavaa jälkeä heittäen 259, 202 ja 
224 ja mestaruus tuli 51 pisteen erolla Jukka Eloon. Rauli Askolin 
sinnitteli itsensä kolmanneksi.

                             Tulokset:
1. Heikki Sarso 1265
2. Jukka Elo 1214
3- Rauli Askolin 1185
4. Jorma Heinijoki 1182
5. Jyrki Koulumies 1172
6. Leif Nordin 1100
7. Pekka Lehtonen 1062
8. Jorma Ekholm 1007

Energian lähteet ovat kuiten-
kin maapallolla isolta osalta 
yhteiset, kansalliset ener-
giavarat ovat rajalliset. Tämä 
asettaa rajat myös kansalli-
selle energiapolitiikalle. Jo-
hannes Koroma oli haastanut 
keskustelijoiksi työ- ja elin-
keinoministeriön ylijohtajan 
Esa Härmälän ja Matti Vuori-
an, kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön entisen ylijohtajan 
ja kansliapäällikön. Härmälä 
otti puolustaakseen julkisesti 
säännötettyä energiapolitiik-
kaa, Vuoria vapaiden markki-
noiden politiikkaa. Sali täyt-
tyi energisistä kuluttajista ja 
kuulijoista.

nn Puheenjohtaja Koroma 
muistutti, että Neuvostoliiton ai-
kana energiapolitiikasta keskus-
telttin lähinnä vastaostokaup-
pojen yhteydessä. Nyt julkista 
energiakeskustelua sävyttää en-
nen muuta ilmasto- ja ympäris-
töpolitiikka. Jos energian ostot 
Ruotsista ja Venäjältä vastaavat 
yhden ydinvoimalan tuotantoa, 
mitä on puhe energiaomavarai-
suudesta? Loviisan uusiminen, 
uusien voimaloiden rakentami-
nen on edessä, vai onko?. Ym-
päristöväki puolestaan sanoo 
tarvearvioita liioitelluiksi.  

- Energiapolitiikkaa ohjaa-
vat tekijät ovat muuttuneet, vah-
visti Härmälä. - Energiapolitii-
kan ainoat driverit ovat olleet 
kilpailukyky, huoltovarmuus ja 
hyvän elämän edellytysten yl-
läpito. Nyt energiapolitiikka 
on alisteista ilmastopolitiikalle. 
Euroopan unionin tavoitteina on 

päästöjen vähentäminen 20 pro-
sentilla (joka on jo toteutumas-
sa päästökauppajärjestelmän 
ansiosta), uusiutuvan energian 
osuuden kasvattaminen 20 pro-
senttiin kulutuksesta (meillä jo 
38 prosenttia) ja energiatehok-
kuuden kasvattaminen 20 pro-
sentilla. Säännöstely ei tavoita 
kaikkia kulutusmuotoja, kuten 
omine ehtoineen toimivaa lii-
kennettä. Suomi on kuitenkin 
saavuttamassa vuodeksi 2021 
asetetut tavoitteet. Pitääkö niitä 
tarkistaa? kysyy ympäristöväki. 

- Meidän suurin energialäh-
teemme on ollut metsistä tule-
va energiamassa. Lopputuottei-
den sähkön ja lämmön tarve on 
riippumaton energian tuotanto-
tavasta. Vaihtelevan energian, 
tuulen ja auringon, varaan ei voi 
jättäytyä. Karrikoiden: "Leik-
kaus sairaalassa jatkuu, kun-
han tuuli nousee." Korvaavan 
energian on aina oltava käytet-
tävissä. Nyt ovat julkisen tuen 

piirissä vain uudet enerrgiantuo-
tantomuodot, vuonna 2020 koko 
energiasektorin on oltava tuen 
piirissä.

- Markkinoiden avoimuus 
on ainoa keino luoda kilpai-
lukykyistä energiapolitiikkaa, 
Vuoria kommentoi kuulemaan-
sa jyrkästi. Regulaatio, sään-
nöstely, tuntui hänelle olevan 
kirosana. Regulaatio ei luo hy-
vinvointia. Markkinat hoitavat 
tilanteen, jos lupa annetaan. Ajat 
muuttuvat nopeasti. Kun salli-
via päätöksiä tehdään, niiden on 
johdettava toteutukseen hyvin 
nopeasti. 

- Onko energiaomavaraisuus 
tavoite? kysyi Koroma. Ovatko 
vajeet naapuriavulla hoidetta-
vissa, voiko naapuriapuun luot-
taa? 

- Omavaraisuus plus yh-
teistyö, vastasi Härmälä. Tässä 
toimii yhtyvien astioiden laki. 
Meidän kapasiteettivajeemme 
on suurin tammi-helmikuun 

Maaperän energia ei uusiudu, aina ei tuule eikä aurinko paista...

Mistä energiaa?
pakkasilla. Omavaraisuusajat-
telu ei ole mekaanista, munat 
eivät ole samassa korissa.

Vuoria katsoi, että energia-
vero on elinolosuhteiden kan-
nalta vahingollinen tekijä.

- Missä tehdään päätös yk-
sityisen tuulipuiston rakenta-
misesta? yleisö tahtoi tietää. 
- Yksityinen investoija tekee 
päätöksen, kunhan luvat ja ra-
hat ovat koossa, Härmälä sanoi. 
Julkinen valta ei ohjaile, mut-
ta onhan tuulimyllyjen siivissä 
paljon poliittista myötätuulta.

- Emme näe ympärillämme 
maita, joissa sähkön kulutus oli-
si skenarioitu alas päin, Här-
mälä sanoi. Kulutus ei toisaalta 
nouse siinä määrässä kuin on 
ennakoitu. Energiatehokkuus li-
sääntyy. Ydinvoiman osuus on 
nyt 30 prosenttia, suunnitelmi-
en mukaan 60 prosenttia.
- Valtaosa kansasta odottaa ta-
loudellista kasvua, sanoi Vuo-
ria. - On haettava kumppaneita 
sieltä, missä osataan ja uskal-
letaan toimia rationaalisesti. 
Miksi Suomen teollisuusjoh-
tajat eivät osallistu julkiseen 
energiakeskusteluun? Siksi, 
että heidän tuotantonsa on jo 
siirtynyt muualle. Meidän, jotka 
olemme jäljellä, on täytettävä se 
osa keskustelusta.

***
Maallikkokuulija oli hätää kär-
simässä. Hän kuuli enemmän 
väitteitä kuin perusteluja. Puhu-
jat eivät vakuuttaneet toisiaan, 
vakuuttivatko yleisön? Miksi 

Heikki Sarso voitti klubin 
keilailumestaruuden

Kuvassa edellinen mestari Jukka Elo ojentaa kiertopalkinnon Heikki 
Sarsolle.

tästä elintärkeästä kysymyk-
sestä eivät riennä tarjoamaan 
kommenttiaan Klubin lehdelle 
asiantuntevat Klubin jäsenet? 
Lehden tarkoitus on tarjota poh-
jaa Klubin seinien sisällä käytä-
välle jatkokeskustelulle. Siksi-
hän olemme kulttuuriklubi, jon-

ka tilaisuuksiin kokoontuu yh-
teiskunnan avainasemissa ole-
via ja niistä kokemusta omaavia 
veljiä. Maailma ei tältäkään osin 
ole valmis. 

Yrjö Larmola

Vasemmalta  toimitusjohtaja Mati Vuoria, ylijohtaja Esa Härmälä ja 
puheenjohtaja Johannes Koroma.
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Innovaatio alkaa inventios-
ta, josta kehittämisvaiheen 
kautta siirrytään tuotekehi-
tykseen ja kehitetyn tuotteen 
markkinointiin ja myyntiin. 
Tällä hetkellä Suomessa inno-
vaatioihin kohdistuva rahoi-
tus kohdistuu pääosin inno-
vaatioketjun alkuvaiheisiin 
eli tutkimukseen ja tuoteke-
hitykseen (T&K –rahoitus).

nn T&K –rahoitukseen käy-
tetään maassamme vuosittain 
noin runsaat seitsemän miljar-
dia euroa, joista kaksi miljar-
dia euroa on julkista (valtion) 
rahoitusta. Pääosa tästä rahoi-
tuksesta ohjautuu varsinaiseen 
tutkimustyöhön jota suorittavat 
ennen kaikkea yliopistot mutta 
myös jossain määrin sektoritut-
kimuslaitokset ja eräät yritykset. 
Tuotekehitysrahoitus käytetään 
pääosin yrityksissä.

T&K –rahoitus on maas-
samme kasvanut runsaat 15 
vuotta huomattavalta osin in-
flaatiota nopeammin. Ensi vuo-
den budjetissa näyttää rahoitus 
selkeästi vähenevän, mutta säi-
lyy kuitenkin kansainvälisesti 
katsoen korkealla tasolla, noin 
3,7 – 3,8 prosenttia bruttokan-
santuotteesta. Edellisen lisäksi 
kokonaissummaan, siis seitse-
mään miljardiin, liittyy tällä het-
kellä avoin kysymys eli Nokian 
tutkimus- & kehitysrahoituksen 
suuntautuminen tänä vuonna. 
On vaarana, että maassamme 
tutkimusrahoitukseen käytetty 
rahoitus vähenee kuluvana ja 
lähivuosina miljardikaupalla.

Yliopistojen rahoitus muo-
dostuu ylivoimaisesti suurim-
malta osaltaan valtion budjet-
tirahoituksesta, joka kohdistuu 
suoraan yliopistoihin niiden pe-
rusrahoituksena tai sitten Suo-
men Akatemian kautta kilpail-
tuna tutkimusrahoituksena. Eri-
tyisesti Akatemian kautta kul-
keva rahoitus on voimakkaasti 
kilpailtua, ja se pystyy rahoit-
tamaan noin 10 – 20 prosenttia 
sinne saapuvista rahoitushake-
muksista. Pääosa rahoituksesta 
menee yksittäisten tutkijoiden 
tai tutkimusryhmien erittäin 
korkeatasoisiin hakemuksiin, 
osa huippuyksikköjärjestelmän 
ylläpitoon, tutkijakoulurahoi-
tukseen, akatemiaprofessori-
akatemiatutkija-tutkijatohto-
rirahoitukseen sekä erilaisiin 
tutkimusohjelmiin. Kuten jo 
edellä todettiin, kaiken Akate-
mian rahoituksen pohjana on 
kansainvälisen arvioinnin pe-
rusteella korkeatasoiseksi arvi-
oitu tieteellinen työ. Akatemian 
tehtävänä onkin tukea korkea-
laatuista tieteellistä tutkimus-
työtä, jonka tuottamat inventiot 
voivat osaltaan olla lähtökohti-
na menestyksekkäälle innovaa-
tiotyölle.

Tutkimustyön lopputulok-
set eivät suorastaan sellaisinaan 
useinkaan ole suoraan sovel-
lettavissa yritysten tuotekehi-
tykseen. Varsin ongelmallinen 
rahoituksen suhteen on usein 
vuosiakin kestävä työ tieteelli-
sestä havainnosta tuotekehityk-
seen kelpaavaan tulokseen. Tä-

hän on näinä aikoina kiinnitetty 
lisääntyvästi huomiota, ja tämän 
vaiheen rahoittaminen nykyis-
tä merkittävästi enemmän olisi 
eräs tie jopa suurimittaisten in-
novaatioiden synnyttämiseksi. 

Tekesin rahoitus tulee sa-
moin valtion budjettivaroista ja 
on suuruudeltaan liki 50 pro-
senttia Suomen Akatemian ra-
hoitusta korkeampi. Tämä ra-
hoitus suuntautuu pääosiltaan 
yritysten tuotekehitykseen mut-
ta myös merkittävässä määrin 
yliopistojen ja yritysten yhteis-
ten projektien rahoittamiseen. 
Tekesin toiminnassa näkyvät 
selvästi uudet tarpeet tuotekehi-
tyksen tukemiseksi.  

Kirjoittajat: 
Reijo Vihko ja Jarmo Laine

Tutkimuksen rahoitus Suomessa

Elinkeinoelämän valtuuskun-
nan johtaja  Matti Apunen 
kertoi helmikuun Klubi-illas-
sa  miten ja millä seurauksilla 
me suomalaiset rakastamme 
veroja ja lakeja runsain mää-
rin, joskus lähes holhoukseen 
asti. 

nn Yhteiskuntatieteiden mais-
teri Matti Apunen toimi Aamu-
lehden päätoimittajana vuosina 
1998-2000 ja sen jälkeen vuo-
teen 2010 asti kyseisen lehden 
vastaavana päätoimittajana. En-
nen tätä hän oli toiminut mm. 
kulttuuritoimittajana sekä ollut 
esim. vakinainen vieras tele-
visio-ohjelmassa Pressiklubi. 
USA:ssa pidettyyn Bilderberg-
kokoukseen hän on osallistunut 
pari kertaa, viime vuonna mat-
kakumppaneina Suomesta Jutta 
Urpilainen, Jorma Ollila ja Rai-
mo Siilasmaa. Muistamme ehkä 
lehtikirjoittelun asiasta eli lähin-
nä siitä, osallistuiko Urpilainen 
kokoukseen ministerin ominai-
suudessa vai yksityishenkilönä. 

Ennen esitelmän alkua kuu-
lijat pääsivät sopivan leppoi-
saan tunnelmaan illan isännän 
Olli Alhon kertoessa Apusesta 
paitsi pakolliset henkilökoh-
taiset faktat ja ansiot mm. sen 
kuinka esitelmöitsijä oli joskus 
vuosia sitten hieman ihmetellyt 
Olli Alhon teoksestaan käyttä-
mää nimeä ”Maailmankaikkeu-
den vartiomies”, kun nyt, olles-
saan EVA:n johtaja ja pitäessään 
Suomen kohtaloa käsissään, 
Matti Apunen oli itse ansainnut 
tällaisen kunniatittelin.  Alho to-
tesi Apusesta edelleen, että mies 
ei vain seuraa ja  noteeraa, vaan 
kirjoittaa, puhuu sekä myös to-
teuttaa.

Klassillisen liberalismin 
kannattaja

Apunen kertoi että häneltä on 
usein kysytty mitä markkinata-
lousmallia hän kannattaa ja vas-
taus on lähinnä klassillista libe-
ralismia. Esitelmöitsijän suures-
ti kunnioittama amerikkalainen 

taloustieteilijä ja nobelisti Ja-
mes Buchanan oli Tampereella 
kymmenisen vuotta sitten lausu-
nut, että ”Meidän on uskottava 
aina yksilön mahdollisuuksiin, 
silloinkin kun se tuntuu hyvin 
vaikealta”. Meillä pitää olla va-
kaumus ja usko siitä että ratkai-
sevaa on ihmisen oma kyky ja 
tahto . 

Tässä yhteydessä voitaisiin 
myös käyttää määritelmää ”va-
paasti hengittävä markkinatalo-
us”, joka merkitsee mahdolli-
simman vähän markkinahäiri-
öitä ja mahdollisimman suurta 
kilpailuneutraliteettia yksityisen 
ja julkisen tahon välillä.

Kilpailuneutraliteetin vihol-
linen ovat siis markkinahäiriöt, 
joita tuottaa valtio runsaassa 
määrin ja esitelmöitsijän hyvis-
tä neuvoista huolimatta. Yhtenä 
esimerkkinä Apunen mainitsi 
Ylen uuden rahoitusmallin, jolle 
olemme laajasti ja kovaäänises-
ti aplodeeranneet. Voit vakau-
muksellisista syistä tai muutoin 

OMAN ELÄMÄNSÄ ULKOISTAJAT

Kuva Elias Iirola
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erota kirkosta, samoin vaimos-
tasi mutta et Ylestä! Esimerkiksi 
BBC:tä valvoo BBC trust nimi-
nen elin, jonka tehtävänä on kat-
soa ettei BBC tuota tarpeetonta 
markkinahäiriötä kilpaillessaan 
yksityisten kanavien kanssa. 
Tässä samassa hengenvedossa 
Matti Apunen toki erityisesti 
korosti, että hän ei ole missään 
tapauksessa Ylen vihollinen. 

Toinen esimerkki on pysä-
köinnin valvonta. Jos yksityi-
nen pysäköinnin valvoja sakot-
taa luvattomasta pysäköinnistä 
niin hän edustaa jotakin raaka-
laismaista ahneutta, jos sen te-
kee julkinen valvoja niin hän 
vain huolehtii liikenneturvalli-
suudesta! Muitakin esimerkkejä 
löytyy esim. terveydenhuollos-
ta. Olennaista tässä on se, että 
julkaisen vallan ja vallankäytön 
piiriä pyritään jatkuvasti laajen-
tamaan.

Elinkeinoelämän 
valtuuskunnan tutkimus

EVA:n vuosittain suomalaisis-
ta tekemä arvo- ja asennetutki-
mus osoittaa, että me pääsään-
töisesti vastustamme erilaisten 
palvelujen ulkoistamista, mutta 
paradoksaalista kyllä olemme 
valmiit ulkoistamaan vastuun 
omasta elämästämme valtiolle. 
Noin kuukauden kuluttua jul-
kaistava tutkimus tulee kerto-
maan seuraavaa:

ylivoimainen enemmistö eli 
89 % on sitä mieltä, että ”Jokai-
sella  aikuisella pitäisi olla oike-
us päättää omista tekemisistään 

niin kauan kun hän ei häiritse tai 
vahingoita niillä muita”,

70% katsoo, että ”Ulkois-
tamme liian usein vastuun omis-
ta asioistamme yhteiskunnalle”,

62% että ”Valtiolla on tai-
pumus ylisääntelyyn, siis aivan 
liian monia asioita säädellään 
ja/tai säädellään liian pikkutar-
kasti”,

55%, että ”Rakennuslupia 
koskeva sääntely ja byrokratia 
on meillä paisunut kohtuutto-
maksi”, 

ja lopuksi 56 % on sitä miel-
tä, että ”Yrittäminen on tehty 
Suomessa liian vaikeaksi”.

Mielenkiintoista tässä on 
tietysti se, että  toisaalta vastus-
tetaan yhteiskunnan puuttumista 
asioihimme ja toisaalta käytän-
nössä olemme kuitenkin jolla-
kin tavalla valmiit ulkoistamaan 
oman elämämme säädösten ja 
sääntelyn kuljettamaksi.

Taloudessa ja usein kapita-
lismia haukuttaessa puhutaan 
mielellään ”nollasummapelis-
tä”, jokainen penni yhdelle on 
toiselta pois. Tämä ei ole Apu-
sen mukaan totta, markkinata-
louden dynamiikka ei ole nol-
lasummapeliä se on sen hienoin 
ominaisuus. Sen sijaan voitai-
siin kyllä päätöksenteon suhteen 
itseämme koskevissa asioissa 
puhua nollasummapelistä, mitä 
vähemmän se on omissa käsissä 
sitä enemmän valtiolla. Kysym-
me ehkä huolestuneina kenellä 
on sitten vastuu jos se jätetään 
meille? Toki tässä on ehkä vä-
hän liioittelua, dramatisointia, 

esitelmöitsijä kyllä tunnustaa, 
mutta luotamme mielellä jon-
kinasteiseen holhoukseen.

Mielenkiintoista on myös 
vaalikäyttäytymisemme.  On 
kosminen mysteeri, että jos lu-
paat vähentää veroja, häviät 
melko varmasti vaalit. Äänes-
täjä ei halua päättää kun kuiten-
kin joku toinen tietää paremmin. 
Mielenkiintoinen ajattelutapa!

Lakien ja säädösten 
runsaus    

Suomi on Euroopan laki-inten-
siivisin ma. Säädämme vuosit-
tain noin 1.600 lakia ja asetusta 
ja maamme säädöskokoelmassa 
on noin 182.000 sivua, toki sii-
nä on paljon toisiaan kumoavia 
lakeja. Säädetään mielellä hyvin 
yksityiskohtaisesti ja myöskin 
vedotaan paljon lakeihin. Toi-
sin sanoen julkisen vallan täytyy 
perustua lakiin.

Tästä kaikesta seuraa vält-
tämättä lainsäädännön inflaa-
tio. Ei ole helppoa yksityisen 
henkilön pysyä perillä kaikis-
ta häntä koskevista oikeuksista 
taikka velvoitteista. Tarvitaan 
oikeudellista apua. Tässä voi-
daan tietysti verrata USA:han, 
jossa lakimiesten osuus on sel-
västi isompi kuin meillä, mutta 
tämä taas selittyy heidän erilai-
sella oikeusjärjestelmällä, joka 
pitkälle perustuu  ennakkotapa-
uksiin (common law).

Lainsäädäntövimma lienee 
osasyynä myös lainsäädäntöm-
me inkontinenssiin, siis lait ovat 
usein huonosti valmisteltuja se-

kä vaikeasti ymmärrettävissä, 
mikä asia on saanut verraten 
paljon huomiota myös medias-
sa.

Kun tähän lisätään vielä eri-
laiset EU-direktiivit, niin voisi 
sanoa että soppa on valmis. Toki 
EU:sta tulevat lait ja säädökset 
eivät ole sittenkään määrältään 
niin valtavan suuria,  mutta jos-
kus aika spektaakkelimaisia. 
Apunen näytti esimerkin EU:n 
laatimasta jätedirektiivistä, jos-
ta kyllä välttämättä tuli mieleen 
kuinka monta viisasta miestyö-
vuotta sekin luettelo on vaatinut 
ja mitä hyötyä siitä loppujen lo-
puksi on!

Omien uskomuksiemme ja 
tutkimuksiemme mukaan Suo-
mi on vähiten korruptoituneita 
maita. Tacitus sanoi aikoinaan 
”Mitä enemmän lakeja sitä kor-
ruptoituneempi kansa” Jos Ta-
citus on oikeassa niin Suomea 
koskevat korruptiotutkimukset 
ovat väärässä!  

Meillä on voisi sanoa lap-
senomainen usko siihen, että 
lakeja säätämällä pystytään rat-
kaisemaan asioita. ”Common 
sense” on korvattu viranomai-
silla ja holhouksella.  New York 
Times on julkaissut eurooppa-
laisia koskevan ns. geneettisen 
kartan, jonka mukaan esimer-
kiksi sveitsiläiset ja ranskalai-
set, jopa ruotsalaiset ja puola-
laiset ovat hyvin lähellä toisi-
aan muodostaen eräänlaista 
keskieurooppalaista joukkoa. 
Eräs maa on täysin erillään täs-
tä joukosta, arvatkaa mikä. Ero-

amme siis merkittävällä tavalla 
keskieurooppalaisista. Tällä ei 
tietenkään voi sanoa että olisim-
me huonompia, meillä voi olla 
jokin suurisydäminen ominai-
suus, joka keskieurooppalaisilta 
puuttuu, eli pitää ensin määri-
tellä mitä keskieurooppalaisuus 
tarkoittaa.

Turvallisuushakuisuus on 
meillä omaa luokkaansa. Esi-
merkiksi meillä luotetaan eh-
dottomasti poliisiin. Uskomme, 
että poliisi toimii aina epäitsek-
käästi meidän hyväksemme. Si-
käli kun tässä kirjoittaja muistaa 
niin hiljattain tehdyn tutkimuk-
sen mukaan ainoa joka sijoittui 
vielä poliisin yläpuolelle oli pa-
lomies. Ilmeisesti poliitikkoja ei 
rinnasteta viranomaisiin, koska 
luottamus heihin oli kyllä heik-
ko. Mitä taas tulee valtioon niin 
edellä mainittu Buchanan osoitti 
vuoden 1986 taloustieteen No-
belin palkintoon johtaneessa tut-
kielmassaan että valtio on tavat-
toman itsekäs olento!  

Pitäisikö olla huolissaan 
ja miksi

Normiuskovaisuus tuo muka-
naan tiettyjä negatiivisia vaiku-
tuksia, joista yksi on passiivi-
suus. Onko tämä vain jollakin 
tavalla demokratiaa ja mikä on 
demokratiasta maksettava hin-
ta? Jos lähtee siitä, ettei tarvit-
se osallistua valmisteluun tai 
jopa äänestämiseen, niin ei kai 
silloin ole myöskään punaisen 
kortin oikeutta. Seurauksena on 
pelottava ja vaarallinen ilmiö, 

jonka nimeksi voisi laittaa ”ku-
tistuva kansalaisuus”. Emme ota 
vastuuta, emme osallistu, mutta 
jälkeenpäin kuuluu kovaääninen 
parku!

Koska meillä kaikki on 
tarkkaan säädettyä ja lisäksi 
maksamme paljon veroa, niin 
voimme siirtää vastuun omasta 
elämästämme valtiolle. Tällä ta-
vallahan saamme vastinetta ve-
rorahallemme. ”Ihmiset katso-
vat, että heillä on kasvava mää-
rä yhteiskunnallisia oikeuksia, 
ja kun niistä aikansa puhutaan, 
ne muuttuvat luonnollisiksi ja 
jopa myötäsyntyisiksi oikeuk-
siksi.”  Olemme oikeutettuja 
jonkinlaiseen päivähoitoon. On 
paradoksaalista, että teoriassa 
arvostamme valinnanvapautta, 
mutta käytännössä kuitenkin 
odotamme valmiita pakettirat-
kaisuja.

Laki siis hoitaa, minun ei 
tarvitse. Normitulva  aiheuttaa 
eräänlaista poliittista apatiaa: 
osallistumme laiskasti valmis-
teluun, mutta vaadimme laaja-
mittaista peruuttamatonta veto-
oikeutta.  Näin hallinto-oikeus 
pysyy työllistettynä.

Tähän loppuun sopii vaikka-
pa hieman sarkastinen toteamus, 
jonka esitelmöitsijä lainasi Rai-
mo Sailakselta: 

”Säädetään seuraavaksi laki, 
että kaikki pääsevät taivaaseen”. 

Leif Nordin

EVA:n vuosittain suomalaisista tekemä arvo- ja asennetutkimus 
osoittaa, että me pääsääntöisesti vastustamme erilaisten palvelujen 
ulkoistamista, mutta paradoksaalista kyllä olemme valmiit 
ulkoistamaan vastuun omasta elämästämme valtiolle.



49
Helsingin Suomalainen Klubi

48
Helsingin Suomalainen Klubi

Uusien jäsenten vastaanotto

Klubin vuoden ensimmäinen 
uusien jäsenten vastaanotto oli 
14.2.2013. Uusia jäseniä oli pai-
kalla yli neljäkymmentä. Klubin 
johto ja toimikuntien puheen-
johtajat esittelivät

Klubin toimintaa. Uudet 
jäsenet valokuvattiin yhdessä 
puheenjohtajan Johannes Ko-
roman kanssa. Lisää valokuvia 
tästäkin Klubin tilaisuudesta on 
nähtävillä Klubin kuva-arkis-

ton albumeilla Klubin sisäisillä 
www-sivuilla, jonne päästään 
jäsenkortin tiedoilla, joita kone 
tiedostoa haettaessa kysyy.

Valokuvat Elias Iirola
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Porvoon Porvarikerho sai 
kunnian järjestää YT-klubien 
kaisabiljardin LVIII SM-kilpai-
lut 15.-17.2.2013. Kilpailut 
pidettiin Haikon kartanon 
tiloissa n. 7 km Porvoon 
keskustasta. Kaikilla klubeilla 
oli osallistumisoikeus kilpai-
luun kahdella kolmimiehi-
sellä joukkueella ja mukaan 
tulikin kaiken kaikkiaan 30 
joukkuetta ympäri Suomen 
eli mukavasti 90 pelaajaa.

nn Kolmipäiväisen turnauk-
sen avauspäivänä pelattiin kak-
si ensimmäistä kierrosta jonka 
johdosta 26 pelaajaa joutui pois-
tumaan ns. laulukuoroon. Por-
voon Porvarikerho yhteistyössä 
Suomen Biljardiliiton kanssa oli 
järjestänyt pelipaikalle upeasti 
kahdeksan lähes identtistä Dy-
namicin kaisapöytää jotka mah-
dollistivat mukavan ja joustavan 
aikataulun kolmipäiväiselle tur-
naukselle.

Toisena pelipäivänä ottelui-
den luonteista näkyi panoksien 
koventuminen, kun joukkueita 
alkoi putoamaan pois kilpai-
lusta toinen toistaan vuoron 
perään. Edellisen vuoden hen-
kilökohtaisen sarjan mestari, 
Tampereen Kauppaseuran Ilkka 
Korhonen, joutui taipumaan jo 
toiseen tappioon toisen pelipäi-
vän ensimmäisissä otteluissa. 
Hän kärsi niukan 51-60 tappion 
Kuopion Liikemiesklubin Mik-
ko Oinoselle.

Moni kilpailun suosikki esit-
ti tuttuun tyyliin hienoja suori-
tuksia ja näyttäviä partteja kuten 

YT-klubien SM-kilpailuissa on 
ollut tapana. Viiden kierroksen 
jälkeen puhtaalla pelillä toisen 
pelipäivän selvittivät muutamat 
tutut kaisabiljardin tähtipelaajat 
Janne Stenberg IK, Kari Kallio 
RKK 1, Arto Tuhkanen KLK 1, 
Roope Rask MLS 2, Juha Re-
po TSK ja Mika Stark PMK. 
Kaiken kaikkiaan n. 20 pelaa-
jaa pääsi toisesta pelipäivästä 
jatkoon. Toisen pelipäivän pää-
töstapahtumana oli Villa Haik-
koossa järjestetty Pelimiesilta 
laadukkaan illallisen ja yhteisen 
ajanvieton merkeissä.

Kolmantena pelipäivänä pe-
lit taisteltiin sitten aina loppuun 
asti. Upeimmasta yllätyksestä 
vastasi erittäin mahtavan tur-
nauksen pelannut Rovaniemen 
Kunnallisklubin ykkösjoukku-
een Erkki Närä joka keräsi ti-
lilleen upeasti seitsemän voittoa 
ja niiden ansioista henkilökoh-
taisen kilpailun viidennen sijan. 
Hänen tieltään kaatui mm. seu-
raavia huippupelaajia kuin Jari 
Mahlio 60-20 ja toissavuoden 
mestari Vesa Vanninen aivan 
loppumetreillä tiukkojen loppu-
vaiheiden jälkeen 60-59.

Vuoden 1989 mestari Poh-
janmiesten kerhon Mika Stark 
oli vakuuttavassa kunnossa 
edelleen, vaikkakin tie päättyi 
lopulta melko selkeään tappioon 
Imatran Kerhon Janne Stenber-
gille 19-60. Mika Stark oli lo-
pulta koko turnauksen neljän-
neksi paras pelaaja.

Roope Rask edusti Mikkelin 
Liikemiesseuran kakkosjoukku-

etta ja pelasi kaisakentiltä tutun 
tehokkaan hyökkäysvoittoista 
peliään jälleen kerran ja nappa-
si upeasti pronssia.

Finaalissa kohtasivat Imat-
ran Kerhon Janne Stenberg ja 
Kuopion Liikemiesseuran Ar-
to Tuhkanen. Stenberg on ol-
lut nyt kevään todella hienossa 
iskussa, koska hän on molem-
missa pelaamissaan kaisan RG-
kilpailuissa ollut finaalissa ja 
niin myös nyt YT-klubien SM-
kilpailuissa. Peli alkoikin Sten-
bergin hallinnassa ja meinasi 
hetken näyttää siltä, että näin-
köhän edellisten RG-kisojen fi-
naalitappiot kärsinyt Stenberg 
nappaisi tästä kilpailusta ykkös-
palkinnon. Toisin kuitenkin kävi 
sillä Arto Tuhkanen tuli vielä 
takaa tasoihin ja ohi mennen 
menojaan ja vei Suomen mes-
taruuden nimiinsä. Arto Tuhka-
nen paransi siis viime vuoden 
finaalitappionsa nyt tämän vuo-
den osalta voitolla ja nappasi 
YT-klubi SM-kilpailusta nyt 
uransa toisen Suomenmestaruu-
den. Ensimmäinen tuli 18 vuot-
ta sitten vuonna 1995. Vain 12 
pelaajaa on ennestään pystynyt 
58 vuotisella YT-klubien SM-
historiassa voittamaan vähin-
tään kaksi Suomenmestaruutta, 
mutta nyt Arto Tuhkasesta tuli 
tälle maratontaulukolle 13:sta 
pelaaja. Eniten mestaruuksia 
on Pohjanmiesten kerhon Eero 
Greusilla joka nappasi YT-klu-
bien SM-kullan peräti viidesti 
vuosina 1970-77.

Vaikka Janne Stenbergin 

oli tyytyminen SM-hopeaan 
niin hänen edustamansa klubi 
Imatran Kerho nappasi klubil-
leen historiallisen ensimmäisen 
Joukkue Suomenmestaruuden. 
Himmeämmät mitalit menivät 
Rovaniemen Kunnallisklubin ja 
Kuopion Liikemiesseuran yk-
kösjoukkueille.

YT-klubien SM-kilpailu 
oli jälleen menestys ja suurin 
kiitos siitä kaikille pelaajille ja 
Porvoon Porvarikerholle jotka 
järjestivät laadukkaan ja hienon 
tapahtuman. Ensi vuonna saman 
SM-kilpailun järjestää Mikke-
lin Liikemiestenseura, mutta 
sitä ennen senioreiden kesken 
pelataan vielä ensi syksynä SM-
kilpailut Tampereen Ammatti-
klubin isännöimänä.

Joni Ahola

YT-klubien SM-kilpailut 
Itä-Suomen hallintaa

TALOUS- JA  
HALLINTOTOIMIKUNTA

Jarmo Pekkala, pj 
Jussi Koskinen, vpj
Erkki Anttila 
Lauri Jouppi 
Kari Karvonen
Juha Kojonen 
Jussi Koskinen 
Ari Larnemaa 
Juhani Selinheimo 

* Ravintolajaosto

Heikki Tavela, pj 
Ari Larnemaa 
Miia Makkonen

OHJELMATOIMIKUNTA

Olli Alho, pj.
Leif Eklöf
Jukka Andersson 
Kai Ekholm
Ari Huovinen  
Aarno Kaila 
Jari Karpakka 
Henrik Lamberg
Jussi Papinniemi
Pekka Piispanen 

Teemailtojen isännät:
Jorma Hämäläinen (ruoka ja viini)
Juhani Juntunen (terveys ja lää-
ketiede)
Kim Jäämeri (ilmailu)
Ari Valjakka (talous)
Antti Lassila (ulkopolitiikka)
Marko Miinin (teknologia)
Jaakko Savisaari (sotilaspolitiik-
ka)
Veikko Sonninen (kirjallisuus)
Risto Uoti (oikeuspolitiikka)
Jyrki Vesikansa (historia) 

KULTTUURITOIMIKUNTA

Henrik Lamberg, pj 
Aarno Cronvall
Seppo Hovi
Timo Kivi-Koskinen
Keijo Kulha
Kauko Lehti

Veikko Sonninen
Kari Storckovius
Ari V. Mentu
Antti Virkkunen

VIESTINTÄTOIMIKUNTA

Ari Huovinen, pj
Pekka Rapila
Leif Eklöf  
Veikko Hannula 
Elias Iirola 
Leif Nordin 
Pentti Paalu 
Nikolai Ylirotu 

HARRASTUSTOIMIKUNTA

Jussi Papinniemi, pj, Golf
Heikki Pitkänen, vpj.
Lauri Palojärvi, Matkailu 
Ahto Alander, Biljardi 
Juha Salin, Maanpuolustus 
Pellervo Erkkilä, Skruuvi 
Jorma Hämäläinen, Gastronomia
Pertti Mäkelä, bridge sen. jumppa 
Ensio Mäntylä, Kalastus 
Jussi Neste, Tennis 
Heikki Pitkänen vpj, Sikarihar-
rastus 
Kaj Sarpaneva, Veneily 
Heikki Sarso, Keilailu 
Atte Niittylä, Digikamera- ja luon-
tokuvaus 
Hannu Vaahtio, Ammunta, Met-
sästys ja Moottoripyöräily 
Matti Kuula, Viron harrastus

 KLUBILEHDEN  
TOIMITUSKUNTA

Leif Eklöf, päätoimittaja 
Veikko Hannula, kuvatoimittaja 
Antti Henttonen 
Elias Iirola 
Yrjö Klippi, graafikko  
Yrjö Larmola 
Kauko Lehti 
Leif Nordin
Weijo Pitkänen
Jaakko Savisaari 
Kalevi Suortti 
Janne Virkkunen

Vuoden 2013 Klubin 
toimikunnat

Klubin 
Solmio
nn Klubilaisille on tilattu 
tyylikkäitä sinisiä silk-
kisolmioita. Kuviona on 
Klubin ratastunnus. Hinta 
on 50 € koteloineen.

Solmioita saatavana 
klubimestareilta. 
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Klubin kuva-arkistossa on 
kaikkien Klubin jäsenten 
nähtävillä digitaalisia valo-
kuvia vuosilta 2010, 2011, 
2012 ja 2013 yhteensä yli 60 
tapahtumakohtaisesti tal-
lennettua kuvatiedostoa. Ne 
käsittävät kaikkiaan noin 550 
kuvaa. Kuva-arkisto täyden-
tyy koko ajan ohjelmatarjon-
nan edetessä. Tämän kirjoi-
tuksen tarkoitus on tehdä 
kuva-arkistoa tunnetuksi ja 
kertoa sen toimintaperiaat-
teista.

nn Klubin laaja toiminta on 
Klubilehden, kokouspöytäkir-
jojen, ohjelmien, historiikkien 
ym. kautta tullut pitkään kat-
tavasti kirjallisessa muodossa 
dokumentoiduksi. Klubilla on 
kertynyt runsaasti myös kuval-
lista aineistoa, kun asian harras-
tajat ovat kuvanneet joko klu-
bihuoneistossa taikka muualla 
pidettyjä tapahtumia.  Kuvat 
olivat kuitenkin pitkään hajal-
laan eri palvelimilla ja yksityi-
sillä koneilla eivätkä juurikaan 
klubilaisten saatavilla. Näistä 
lähtökohdista Klubilla synty-
nyt kuvakulttuurityöryhmä otti 
tehtäväkseen järjestellä, kuvata 
ja tallentaa kuvia helposti esille 
otettaviin ja katseltaviin albu-
meihin. Työryhmä on kerännyt 
ja järjestelee myös vanhempaa 
aineistoa, mikä aikanaan liite-
tään kuva-arkiston albumeihin. 
Työryhmä tuottaa yhteistyössä 
Klubilehden toimituksen kanssa 
kuvamateriaalia Klubilehteen ja 
tarvittaessa myös muihin Klubin 

tarpeisiin. Kuvakulttuurityöryh-
mä on osa viestintätoimikunnan 
toimintamuotoja ja sitä kautta 
sen tekemisistä raportoidaan 
johtokuntaa tarvittaessa.

Kuvat tallennetaan Klubin 
sisäisille www-sivuille ja ne on 
siis tarkoitettu vain jäsenistön 
katseltaviksi. Tallentaminen si-
säisille sivuille perustuu mm 
siihen, että kuvaaminen pää-
asiassa tapahtuu yksityisinä pi-
dettävissä Klubin tilaisuuksissa 
eikä kuvaamiseen pyydetä ni-
menomaista kuvauslupaa. Kuvi-
en järjestelmälliseen tallentami-
seen ja julkaisemiseen muussa 
yhteydessä kuin Klubin julkai-
suissa ei ole lupaa ilman kuvaa-
jan ja kuvakulttuurityöryhmän 
nimenomaista suostumusta ja 
julkaiseminen edellyttää luon-
nollisesti aina myös kuvaajan 
nimen mainitsemista.

Kuvat tallennetaan kuvatie-
dostoittain kronologiseen jär-
jestykseen ja varustetaan lyhy-
ellä otsikolla. Kuva-arkisto on 
Klubin www-sivuilla ja sinne 
pääsee jäsenkortin tiedoilla, joi-
ta kone avaamisen yhteydessä 
tiedustelee. Tyypillisiä kuvatie-
dostoja ovat esim. veneretket, 
konserttitanssiaiset, Klubin tee-
maillat ym. Kuva-arkistoa kehi-
tetään koko ajan paremmin vas-
taamaan klubilaisten toiveita. 

Elias Iirola

Klubin kuva-arkisto
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Yt-klubien suomenmesta-
ruus 2012 pelattiin Kuopios-
sa 22-23.9. Järjestäjänä toimi 
erinomaisella tavalla Kuopi-
on Klubi.

nn Koko klubi oli varattuna 
vain skruuvaajille, jolloin viiden 
pöydän pelit voitiin viedä läpi 
tyylikkäästi ja juohevasti. Ruo-
kalistakin oli varta vasten tehty 
savon murteelle.

Meille tarjottiin muun muu-
assa: Tosi tuhtia evästä: Tirri-
paestia savolaesen talakku-
nan niskassa ja jottaen hyvvee 
makkeeta:jäätellöö ja luirotinta.

Tulokset:

Kari Bergholm, HSK
Jyrki Laukkanen, KK (Kuo-

pion Klubi)
Pellervo Erkkilä, HSK
Samuli Remes, KK
Tapio Lahkela, HSK

Kuluvan vuoden SM-kilpai-
lut järjestää Mikkelin Klubi 28-
29.9.

TOROSKRUUVI 2012 pelattiin 
tradition mukaisesti omalla Klu-
billamme 30.10.

Täälläkin oli 20 pelaajaa, 
jolloin koko yläkellari oli käy-
tössä.

Voitto näytti menevän Hel-
singin ulkopuolelle, kunnes 

Kari Pylkkänen pelasti Klu-
bin maineen ja parissa viimei-
sessä jaossa kiri voittoon.

Tulokset:

Kari Pylkkänen, HSK
Rainer Laurén, Haminan 

Skruuvikerho
Risto Saesmaa, KK
Kari Brgholm, HSK
Jyrki Laukkanen, KK

UUSI SKRUUVIOPAS on val-
mistunut klubiveli Kari Berg-
holmin toimittamana.

Eikä yhtään liian aikaisin, 
sillä edellisen oppaan uusittu 
painos valmistui vuonna 1944!

Kari on tehnyt todellisen 
suurtyön kokoamalla yhteen tä-
män hienon pelin säännöt niin, 
että aloittelijakin voi niiden 
avulla oppia pelaamaan.

SKRUUVIAKATEMIASSA 
käytetään näitä sääntöjä. 

Akatemia kokoontuu vii-
si kertaa yläkellarin neuvotte-
luhuoneessa klo 18 – 21 seu-
raavasti: 25.3., 2.4., 8.4., 15.4., 
22.4.

Ilmoittautumiset Klubimes-
tareille tai tasaarni@gmail.com

KORKEAN PAIKAN LEIRI 
pidettiin 4 – 10. 2. Gardalla 13 
pelaajan voimin Salo´n kau-
pungissa tutussa Antiche Rive 
Apartments-hotellissa.

Fantastiset olosuhteet: au-
rinkoa niin, että lämpötila päi-
vällä saattoi nousta lähes +10 
asteeseen. Paikallisille saattoi 
olla asusteista päätellen kysees-
sä sydäntalvi. Oli minkkiturk-
kikansalla ihmettelemistä, kun 

kolme leiriläistämme: Arto, Jyr-
ki ja Olli aamulenkin päätteeksi 
tapasivat käydä uimassa Gar-
dan noin +5-asteisessa vedes-
sä. Rannikkovartiostokin kiin-
nostui asiasta ja lähetti eräänä 
aamuna partioveneen paikalle 
arvattavastikin valvomaan, ettei 
kukaan eteläinen ihminen osal-
listu moiseen jääkarhuleikkiin.

Klubiveli Kari Pylkkänen 
kirjoitti leiristä oheisen upean 
runomuotoisen selostuksen:

 
Tulokset:

Pellervo Erkkilä, HSK
Jaakko Karvonen, HSK
Arto Tolvanen, KK
Jyrki Laukkanen, KK
Kari Pylkkänen, HSK

TALLINNASKRUUVI pe-
lataan 26 – 28.4. jo neljännen 
kerran Vanhan kaupungin shak-
kikeskuksen kellariholvitiloissa. 

Ilmoittautuneita on neljän 
pöydällisen verran.

SKRUUVISSA TAPAHTUU

Klubin skruuvarit teki taas sen,
opiskeli skruuvia leireillen!
Suuri oli urheilullinen palo,
leiripaikkana jälleen Italian Salo.

Skruuvi ei koskaan aikaasi tuhlaa!
Se on haasteiden ja luovuuden juhlaa.
Skruuvi tarjoaa iloa ja oivallusta,
Vaikka joskus myös tuskaa ja ahdistusta!

Pelaamme skruuvia juuri sen takia,
että pelissä ei ole varmaa lakia:
kun sääntöjä seuraat, kaikkesi koitat,
ei ole varmaa, että siltikään voitat.

Pelaaja oppii jo hyvin varhain,
on korkeat kortit, vaan tulos ei parhain.
Tässä onkin yksi pelin helmi,
voi misäärin maalata vastustaja kelmi!

Ainut varma tieto, pelistä on sulla:
skruuvissa täydelliseksi ei voi tulla.
Silti joka peli opettaa aina uutta:
skruuvi on jatkuvaa mahdollisuutta!

Peleissä vietimme myös lepohetken,
ja teimme viininmaistajaisretken,
Zenaton Amarone vei jalat alta
heti koko skruuviporukalta!

Skruuvissa on oltava myös naurulle tilaa,
liika totisuus skruuvinautinnon pilaa.
Siksi Gardalla kukkivat nauru ja vitsit,
sillä ne höystävät aina parhaat sitsit!

Kari Pylkkänen

Gardan skruuvikronikka 2013

Kolmen krenatöörin upea esitys. 
Juhani Gulin vauhdissa.

Risto Hallmanin mielestä skruuvi on iloinen asia. 
Juhani Gulin etualalla on samaa mieltä.

Skruuvikronikan ensiesitys. Lausujana Toroskruu-
vin voittaja Kari Pylkkänen.
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Kun Klubi vuonna 1893 
muutti Heikinkadun huo-
neistosta Aleksanterinkatu 
40:een oli uusissa tiloissa 
myös biljardihuone. Tästä 
voidaan katsoa myös Klubin 
biljardiharrastuksen alka-
neen.

nn Yrjönkadulle muuton jäl-
keen vuonna 1922 harrastus ke-
hittyi ja tiloissa oli sittemmin 
kaksi pöytää.

Nykyiseen klubirakennuk-
seen suunniteltiin oma biljar-
dihuone ja vuodesta 1959 on 
päästy pelaamaan jo useam-
malla pöydällä. Alkuvaiheessa 
oli tiloissa kaksi kaisapöytää ja 
keilapöytä.

Myöhemmin toinen iso 
kaisapöytä muutettiin snooker-
pöydäksi, kunnes vuonna 1986 
hankittiin Suomen ensimmäi-
nen täysimittainen snookerpöy-
tä. Keilapöytä korvattiin vuon-
na 2011 poolpöydällä, joka on 
pikkuhiljaa saanut pelaajien 
kiinnostuksen puolelleen. On-
han vuosien 2001 ja  2009 pool-
biljardin maailmanmestari Mi-
ka Immonen Klubiveljemme.

Biljardiharrastus on Klubil-
la päivittäistä ja kuukausittaiset 
tasoituskilpailut sekä syksyn ja 
kevään mestaruuskilpailut ke-
räävät Veljiä mittelemään tai-
tojaan. Jouluisin pelattava pe-
rinteinen  kinkkukärri on myös 
säilyttänyt vankan suosionsa. 

Vuosittain pelataan myös 
vierailuottelut Tampereen 
Kauppaseuraa ja Lappeenran-
nan Kerhoa vastaan. Tampereen 

Kauppaseura ehti aloittaa biljar-
diharrastuksen jo muutama vuo-
si ennen Helsingin Suomalaista 
Klubia ja Lappeenrannan Ker-
hoa vastaan on pelattu jo vuo-
desta 1950.

Biljardiharrastus johdatti 
myös osaltaan Helsingin Suo-
malaisen Klubin liittymään YT-
Klubit yhteisöön, missä kaisa-

biljardin mestaruudesta on pe-
lattu jo vuodesta 1956.

1980-luvulla Klubin biljar-
ditapahtumia johtivat Mauno 
Saarela ja Karl-Heinz Henn. 
Vuodesta 1995 on biljardipääl-
likkönä toiminut Ahto Alander, 
joka on myös Suomen Biljardi-
liiton puheenjohtaja.

Veikko Hannula

Lähteet:
130 vuotta 

Suomalaisen Klubin toimintaa, 
Jouko Liusvaara 2006

Byströmistä Immoseen, 
Suomen Biljardin Historia 

1754-2002, Henry Grahn 2003
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Arvoisat Klubin jäsenet,

Valoa ja iloa kevääseenne, 

Miia ja Petri
sekä koko reipas henkilökunta

www.klubiravintola.fi • ravintolamyynti@klubi.fi • ravintolamyynti: 09 5868 8344

Pitkän talven taittuessa kohti kevättä olemme valmiita vastaanottamaan kevätkauden herkut kuten
parsan, vasikan ja korvasienet. Niitä vielä hetken odotellessa valmistaudumme tuttuihin kevään suuriin 
tilaisuuksiin kuten Vappuun ja Äitienpäivään. 

Uusia tilaisuuksia 
Toivomme Teidän viihtyvän Klubilla entistä enemmän, joten tuttujen tilaisuuksien lisäksi tarjolla on 
kaksi aivan uutta musiikkiaiheista tilaisuutta joista toivomme Teidän innostuvan.

Huhtikuussa 12. päivänä (pe) klo 19 järjestetään talven taittajaiseksi Klubin puhallinorkesterin kevät- 
tanssiaiset (avec). Luvassa uutta musiikkia, kukkamekkoja sekä iloista yhdessäoloa uusien makujen kera.

Toukokuussa 22. päivänä klo 19 Klubilla on musiikillinen illanvietto siihen liittyvän päivällisen mer-
keissä. Tilaisuudessa esiintyy Punavuoren kamarimusiikkiyhdistys Pukama. Luvassa on täysin uusi ja 
erilainen ilta Klubilla ja tähän tilaisuuteen voitte ottaa halutessanne naapuritkin mukaan (lisätietoja 
viereisellä sivulla).

Kaikista kevään tilaisuuksista kerromme lisää kotisivuillamme ja sieltä löytyy mm. ilmoittautumisohjeet. 

Uudet klubiveljemme 
Kannustamme Teitä uusia klubiveljiä – sekä harvoin Klubilla käyviä – osallistumaan rohkeasti yllä 
mainittuihin sekä muihin Klubin tilaisuuksiin. Se on oiva tapa päästä kokemaan ainutlaatuista ohjelmaa, 
nauttimaan kauden erikoisherkkuja ja tutustumaan muihin klubiveljiin. Muistattehan, että Klubilla voitte 
järjestää omia asiakas-, perhe- sekä muita tilaisuuksianne ilman kabinettivuokria, helposti ja vaivattomasti.

Välitämme mielipiteistänne 
Kevään aikana on tarkoitus toteuttaa klubiravintolan asiakastyytyväisyysmittaus. Tavoitteenamme on 
selvittää tämänhetkinen tyytyväisyytenne ja saada hyviä vinkkejä tulevaisuuden suunnittelua varten. 
Kyselyn saadessanne toivomme pientä hetkeä ajastanne, jotta saisimme arvokasta tietoa. 
 



Klubin Puhallinorkesteri tarjoaa klubilaisille avec ja heidän ystävilleen ikimuistoisen keväisen illan. 
Konserttiosuudessa laulajatar MARION MELNIK  ja pianotaiteilija RISTO LAURIALA ovat keväisellä 
tuulella. 

Herkullisen ravintolamme loihtiman bufféen jälkeen PUHALLINORKESTERI kapellimestarina  
PAUL JAAVAMO yllätyssolisteineen tanssittaa musiikilla eri puolilta maailmaa keskiyöhön saakka.  
Illan juontaa Aarno Cronvall ja isäntänä toimii Timo Kivi-Koskinen. 

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla illallis-
kortti 50 €, joka sisältää ruuan ja musiikin
Ravintola A´la Carhun tilille (5.4. mennessä)
FI45 8024 0710 0921 28 
Viestikenttään: Konsertti.

Osanottajamäärä on rajoitettu tilojen mukaan. 
Asu: keväinen 
Baari aukeaa klo 18.00.

Lämpimästi tervetuloa 
10-vuotias Suomalaisen Klubin Puhallinorkesteri 

12.4. (pe) 19.00 KEVÄTKONSERTTITANSSIAISET KLUBILLA 


