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Johannes Koroma

Klubimme syyskokous teki 
tärkeitä päätöksiä. Eniten 
huomiota kohdistui kuiten-
kin muutaman vuoden takai-
seen sääntöuudistukseen ja 
sen tarkoitukseen. Nykyiset 
säännöt määrittelevät, että 
erovuoroinen Klubin jäsen 
voidaan valita johtokuntaan 
uudelleen vain kerran yhden 
kolmivuotiskauden jälkeen. 
Johtokunnan jäsenyys olisi 
niin puheenjohtajalle kuin 
muillekin jäsenille rajoitettu 
enintään kuuteen vuoteen. 
Tällä pyritään torjumaan 
sellainen mahdollisuus, että 
samat henkilöt valittaisiin 
toistuvasti uudelleen johto-
kuntaan, jossa he toimisivat 
ylipitkiä kausia.  

nn Syyskokouksessa sääntö-
jen tulkinnasta käydyssä kes-
kustelussa esitettiin kaksi eri-
laista näkemystä. Kysymys oli 
siitä, voidaanko sama henkilö 
kuusivuotiskauden jälkeen vali-
ta uudelleen johtokuntaan hänen 
oltuaan pois siitä yhden tai use-
amman vuoden. Ja jos voidaan, 
kuinka pitkä katkon tulisi olla. 

Sääntöuudistusta valmistel-
leen työryhmän puheenjohtaja 
Elias Iirola totesi, ettei säännöil-
lä haluttu torjua saman henkilön 
uudelleen valintaa katkon jäl-
keen. Sääntöjen tarkoituksena ei 
ollut päättää kerran johtokun-
nassa olleen klubiveljen elin-
ikäisestä ”virkakiellosta”. Saat-
taisihan olla toivottavaa, että 
päteväksi osoittautunut henkilö 
voitaisiin joskus myöhemmin 
valita uudelleen johtokuntaan 
sääntöjen sitä estämättä.

Vilkkaan keskustelun jäl-
keen kokous päätti kehottaa 
johtokuntaa selkeyttämään tätä 
sääntökohtaa ja tuomaan sii-
tä esityksen kevätkokoukseen. 
Johtokunta ottaa luonnollisesti 
tämän tehtäväkseen.

Johtokuntaan uusia 
jäseniä

Tämän periaatteellisen keskus-
telun jälkeen kokous valitsi joh-
tokuntaan kolme uutta jäsentä 
erovuoroisten tilalle. Toivotan 
Ari Huovisen, Heikki Pitkäsen 
ja Jussi Papinniemin lämpimäs-
ti tervetulleeksi johtokunnan 
työskentelyyn. Samalla kiitän 
erovuorossa olleita Olli Alhoa, 

Pekka Rapilaa ja Jari Karpak-
kaa laadukkaasta ja luotettavas-
ta toiminnasta johtokunnassa ja 
sen asettamien ohjelmatoimi-
kunnan, harrastustoimikunnan 
ja viestintätoimikunnan puheen-
johtajina. Toimikuntien jäsenet 
ja niiden uudet puheenjohtajat 
päätetään johtokunnassa ensi 
vuoden alussa. 

Toimikuntien puheenjohta-
jat ja niiden jäsenet tekevät jä-
senkunnan kannalta Klubin tär-
keintä vapaaehtoistyötä. Heidän 
varassa ovat ne monet erilaiset 
tilaisuudet ja tapahtumat, jotka 
vuosittain tarjoavat jäsenillem-
me mahdollisuuden osallistua 
klubitoimintaan. Erityisen vaa-
tivaa on ohjelmatoimikunnan 
työ. Sillä on samalla sekä si-
sällöllinen vastuu kymmenis-
tä klubitapahtumista, keskus-
teluista ja tapaamisista, mutta 
lisäksi vastuu kaiken jäsentoi-
minnan koordinoinnista niin, 
että tapahtumat ja tilat eivät osu 
päällekkäin. Tässä työssä vuo-
sia Olli Alhon johdolla toiminut 
ryhmä on onnistunut erinomai-
sesti, toimikunta on luonut uu-
sia ohjelmakokonaisuuksia ja 
kehittänyt entisiä yhä mielen-
kiintoisemmaksi. Olli työn siir-
täminen seuraajalle on erittäin 
haastavaa. 

Vuosittain 300 erilaista 
tapahtumaa

Syyskokouksessa hyväksyttiin 
yksimielisesti myös ensi vuoden 
toimintasuunnitelma ja budjetti. 
Jäsenmaksut (ja liittymismak-

su) päätettiin pitää ennallaan. 
Talous- ja hallintotoimikunnan 
valmistelema budjetti osoittaa 
taloutemme vakautta, mutta ei 
ylimääräistä väljyyttä. Arvioi-
duilla vuokratuloilla pystymme 
lyhentämään sekä Klubin ta-
seessa että täysin omistamamme 
kiinteistöyhtiön taseessa olevaa 
velkaa suunnitelman mukaises-
ti. Suunnitelmassa varaudutaan 
velan puolittamiseen kymme-
nen vuoden kuluessa. Jäsen-
maksutulot käytetään kokonaan 
yleishyödylliseen toimintaan, 
jäsentilaisuuksiin ja jäsenten 
toimintaedellytysten luomiseen. 

Myös toimitilamme ja kiin-
teistömme vaatii jatkuvaa huo-
lenpitoa ja kunnostusta. Sii-
henkin on budjetissa varaudut-
tu. Tiedossa ei ole lähitulevai-
suudessa pakollisia suurempia 
kunnostuskohteita, mutta sen 
varmistamiseksi on tekeil-
lä kiinteistön kuntoarvio, joka 
valmistuu ensi vuoden aikana. 
Sen tulosten perusteella voidaan 
arvioida, onko lainanlyhennys-
ohjelmamme ajoitettu oikein. 

Ensi vuoden toiminta nou-
dattaa viime vuosien runkoa. 
Klubimme järjestää noin 300 
erilaista jäsentilaisuutta ja -ta-
pahtumaa vuosittain. Se tarjoaa 
mahdollisuuden monipuoliseen 
osallistumiseen. Valitettavasti 
olemme joutuneet rajoittamaan 
eräiden suosituimpien tapahtu-
mien osallistumismääriä, sil-
lä klubitilojen seinät ja viran-
omaisten turvamääräykset ovat 
tulleet vastaan. Eräs tällainen 

perinteinen tilaisuus on Merk-
kipäiväilta. Johtokunta joutui 
luopumaan tilanpuutteen vuok-
si tänä vuonna 75 vuotta täyt-
täneiden kutsumisesta tähän ti-
laisuuteen. Kutsu tulee kaikille 
70, 80 ja 90 vuotta täyttäneille 
ja sitä vanhemmille. Valitsim-
me tämän ratkaisun mieluum-
min kuin tilaisuuden luonteen 
muuttamisen buffet-tarjoiluksi 
tai sen jakaminen eri tiloihin ja 
kahteen osaan. Halusimme säi-
lyttää sen hienon, arvokkaan ja 
juhlallisen luonteen. Näinkin 
rajoittaen kutsuttavia tulee ole-
maan salin täydeltä jokseenkin 
viimeistä istuinta myöten. 

Viestintää vahvistetaan

Tulemme ensi vuonna kiinnit-
tämään erityistä huomiota vies-
tintään. Yhtenä tarkoituksena 
on kannustaa entistä laajemmin 
niitä jäseniämme osallistumaan, 
jotka eivät ole kaikkein aktiivi-
simmin olleet toiminnassa mu-
kana. Kotisivumme uudistuvat 
vuoden vaihteessa ja samal-
la käynnistetään kohdennettu 
viestintä niille, jotka ovat oman 
harrastustensa ja kiinnostuksena 
kohteet määritelleet.  

Minulla on tilaisuus kiittää 
myös klubiveli Olavi Lehtoa, 
jonka omistamaa hienoa kolmi-
osaista triptyykkiä, taulusarjaa 
olemme voineet ihailla juhlasa-
limme päätyseinässä. Hän tal-
letti tämän taulusarjan Klubille 
kymmenen vuotta sitten. Tus-
kinpa monikaan on tullut aja-
telleeksi, etteivätkö taulut olisi 

Klubin omistamia teoksia. Nyt 
hänen ystävällisellä myötävai-
kutuksellaan taulut on lunastettu 
Klubin omistukseen kohtuulli-
sella korvauksella. 

Tultuani syyskokoukses-
sa valituksi uudelleen Klubin 
puheenjohtajaksi seuraavaksi 
kahden vuoden kaudeksi, kiitän 
kaikkia tästä minulle osoitetusta 
luottamuksesta. Teen parhaani 
viedäkseni Klubin tarkoitusta 
ja jäsentoimintaa eteenpäin pe-
rinteitä noudattaen. Ilman aktii-
vista ja tärkeää panosta antavaa 
johtokuntaa ja eri toimikuntia se 
ei kuitenkaan onnistuisi. 

Johannes Koroma 

Sääntökeskustelu vei huomion
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Raimo Ilveskero

Ensimmäinen toiminta-
vuoteni on päättymässä. 
Aika on joutuisuudessaan 
vierähtänyt jouluun ja uuden 
vuoden odotukseen. Päätty-
nyt toimintavuosi on tuonut 
klubiveljille ja itselleni mo-
nia ilonaiheita. Ohjelmatar-
jonta on ollut kattavaa ja 
kiintoisaa. Eri harrastuspiirit 
ovat toimineet aktiivisesti ja 
palkintovitriiniin on kertynyt 
YT-klubien mestaruuspo-
kaaleja. Onnitteluni kaikille 
harrastajille ja kilpailuissa 
menestyneille.

nn Tämän lehden mukana jae-
taan Klubimme uusi jäsenluet-
telo. Sen ovat koonneet klubi-
veljien muodostama työryhmä 
ja Klubimme sihteeri, jonka pa-
nos on ollut erittäin merkittävä. 
Jatkossa tavoitteena on uuden 
it-ohjelmiston avulla ylläpitää 
matrikkeliaineistoa juoksevasti. 
Kiitos työryhmälle ja Inkerille.

Hyvät Klubiveljet

Taloushallinnon 
kehittäminen

Klubin hallinnon suurin yksit-
täinen kuluerä on taloushallin-
to. Hyvän taloushallinnon avul-
la Klubin johdon päätöksenteko 
paranee. Ostopalveluna toteu-
tettua taloushallintoa on kulu-
neena vuonna täsmennetty sekä 
sisällön että aikataulun osalta. 
Raportointijärjestelmä on uu-
distettu tuottamaan tarkemmin 
kohdistettua informaatiota niin 
jäsentoiminnan, yhteiskunnal-
lisen kuin sijoitustoiminnankin 
osalta.

Klubin toiminnan laajuus 
edellyttää tilintarkastuslain mu-
kaisten tilintarkastajien käyttä-
mistä, mistä säännöissämmekin 
on sanottu. Valitut KHT-ammat-
tilaiset ovat voineet myös kon-
sultoida Klubiamme eräiden ve-
rotuskysymysten pohdinnassa.

Olemme myös yhdistelleet 
joitakin erillisiä järjestelmiä tai 
siirtäneet hajallaan olevia osasia 
yhteen, jolloin tulevana vuonna 
voimme saada kulujen säästöä 
tuottavuuden parantumisesta.

Ylppö-sivusto

Tässä lehdessä on kattava jut-
tu Arvo Ylpöstä kertovasta 
internet-sivustosta ja sen avaa-
misesta. Jos ette ole vielä ehti-
neet tutustua siihen, niin mm. 
linkki löytyy Klubin sivustolta. 
Sivuston tuottamiseen osallistu-
neena voin todeta sen valtavan 
työmäärän, jonka sivuston te-
kijät ovat viidessä kuukaudessa 
koostaneet 300 tekstiliuskasta ja 

tänä aikavälinä hankituista ku-
vista ja ääni- ja kuvatallenteis-
ta. Olemme saanet kaiken ku-
vamateriaalin korvauksetta tai 
muodollista korvausta vastaan 
käyttöömme. Nämä henkilöt ja 
yhteisöt on mainittu sivustolla. 
Heille kaikille lämmin kiitos.

Ilman tiedetoimittaja Teija 
Riikolan, graafisen suunnitteli-
jan Jeremias Ylirodun ja klu-
biveljemme Nikolai Ylirodun 
työn aikana logaritmisesti kas-
vanutta suurta panosta emme 
olisi voineet avata sivustoa Ar-
vo Ylpön syntymäpäivän kunni-
aksi. He kaikki ovat ansainneet 
jakamattoman arvotuksemme.

Tuotannon aloittamisessa 
viestintätoimikunnan pj. Pek-
ka Rapila ja jäsen Pentti Paalu 
sekä Keijo Räikkönen juristina 
antoivat merkittävän panoksen-
sa pätevän tuotantosopimuksen 
laatimiseksi. Monet kiitokseni 
myös heille.

Lopuksi haluan vielä kiittää 
kaikkia tapaamiani klubiveljiä 
ja luottamustehtävissä toiminei-
ta, jotka ovat ymmärtäväisesti 
auttaneet ja perehdyttäneet mi-
nut toimeeni. Kiitokseni myös 
sihteerillemme Inkerille ja klu-
bimestareille tuloksekkaasta 
työvuodesta.

Toivotan kaikille klubiveljil-
le läheisineen rauhallista Joulua 
ja menestyksellistä vuotta 2013.

Raimo Ilveskero

Päätoimittajalta

Leif Eklöf
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Kädessäsi on Klubilehden 
vuoden viimeinen numero. 
Se on tavanomaista laajem-
pi. Lehdessä selostetaan 
loppusyksyn tapahtumia, ja 
sen välissä tulee alkuvuoden 
2013 ohjelma. Liitteenä on 
myös Klubin uusi jäsenluet-
telo. Edellinenhän valmistui 
vuonna 2010 ja sitä täyden-
nettiin myöhemmin erillisel-
lä liitteellä.  

nn Tämän numeron Cover 
Storyna on Pekka Rapilan kir-
joittama artikkeli arkkiatri Ar-
vo Ylpön elämäntyötä käsitte-
levästä, kaikille avoimesta In-
ternet-sivustosta (www.ylppo.
fi), joka julkaistiin hänen synty-
mänsä 125-vuotisjuhlatilaisuu-
dessa. Se on arvokas lisä Suo-
men kansan sähköisen muistin 
(SKSM) kokonaisuuteen, jossa 
on aikaisemmin julkaistu mar-
salkka Mannerheimin ja sävel-
täjämestari Jean Sibeliuksen 
sivustot. Nämä sivustot tuo-

vat hyvin esiin Helsingin Suo-
malaisen Klubin panostuksen 
yleishyödylliseen toimintaan. 
Näiden lisäksi on julkaistu 
Kansalliskirjaston digitaalinen 
karttakokoelma, jonka rakenta-
mista Klubi on tukenut. Kaikki 
nämä kokoelmat ovat avoimia 
ja maksuttomia kaikille, myös 
ulkomaailmalle.

Lehden päätoimittajana ja 
samalla Klubin webmasterina 
on kannustavaa havaita, kuinka 
eri tahoilla korostetaan tiedot-
tamisen ja sähköisen yhteyden-
pidon merkitystä klubitoimin-
nassa. Mikään uusi havainto ei 
olekaan se, että mitä enemmän 
tiedotetaan, sitä enemmän tie-
dottamiselta myös odotetaan. 
Tähän nähden on rohkaisevaa 
todeta, että Klubin uusien toi-
mijoiden piirissä tiedottaminen 
ja monimuotoinen sähköinen 
viestintä on koettu tulevaisuu-
den haasteeksi.

Tässä lehdessä Kalevi 
Suortti kertoo erityisestä harras-
tusten illasta, jossa Klubin koko 
harrastusten kirjo oli nähtävillä. 
Esiin nousivat erityisesti ansio-
kas kuoromme sekä mainiot or-
kesterimme. 

Kuoron puheenjohtaja Rai-
ner Friberg kertoo tšekkiläisen 
huippukuoron käynnistä oman 
kuoromme vieraana ja Aarno 
Cronvall puhallinorkesterim-
me konserttitanssiaisista. Aarno 
Suorsa kirjoittaa kuoron uudes-
ta aluevaltauksesta, ”balettilau-
lusta”, Aleksanterin-teatterissa. 
Musiikillista kuvaa täydentävät 

Aatu Leinosen artikkeli jazz-
dinneristä ja Lasse Ruuskasen 
artikkeli rokki-illasta.

Kirjaillat (Sofi Oksanen, 
Keijo K.Kulha) olivat jälleen 
vetonauloja. Lisäksi lehdessä 
kerrotaan mm. seniori- ja minis-
terilounaista, ulko- ja sotilaspo-
litiikan illoista sekä ministeri- ja 
seniorilounaista.

Syksyn ohjelma oli siis mo-
nipuolista ja antoisaa. Toivotta-
vasti moni löysi sieltä omansa.

Vuoden 2013 ohjelmaan 
tuulee väistämättä muutok-
sia.  Niistä tiedotetaan Klubin 
nettisivuilla ja viikkokirjeis-
sä. Näin ollen on tärkeää, et-
tä toimistolla on käytettävissä 
sähköpostiosoitteesi. Ellet ole 
saanut viikkotiedotteita ilmoita 
nykyinen osoitteesi toimistolle 
osoitteeseen sihteeri@klubi.fi 
Samaan osoitteeseen lähetetään 
tavallinen postiosoitteesi. Näin 
varmistat sujuvan tiedonkulun.

Muistutan vielä, että tapah-
tumiin tulee ilmoittautua ajois-
sa lehden ohjelmassa kerrotulla 
tavalla. Varsinkin ruokailijoiden 
tulee näin tehdä, jotta ravinto-
lamme osaa varautua iltojen 
tarjontaan.  Yhtä tärkeää on il-
moittaa mahdollinen peruutus, 
jotta usein täyteen meneviin ti-
laisuuksiin voidaan ottaa lisää 
osallistuja, eikä tyhjiä paikko-
ja jää. Näiden asioiden kanssa 
ravintolamme joutuu jatkuvasti 
painiskelemaan!

Hyvää joulua ja onnellista 
uutta vuotta

Leif Eklöf
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Kantapöydässä

Vitsit vähissä

- PÄÄSIVÄTKÖ ehdok-
kaanne valtuustoon?

- Totta kai. Äänestän aina 
varman päälle.

- Minulla jäi muutaman ää-
nen päähän. Alhainen prosentti 
ja persut rokottivat.

- Minä jätin äänestämättä. 
Kyllästyin poliitikkojen seka-
vaan riitelyyn.

- Se oli ääni demokraattis-
ta yhteiskuntajärjestelmäämme 
vastaan, vieläpä maassa, jossa 
naiset saivat äänioikeuden toisi-
na maailmassa ja vaalioikeuden 
ensimmäisinä.

- Äänekäs vaimoni tuli va-
lituksi ilman minun ääntänikin. 

- VAALIVALVOJAISISSA 
oli yksi totinen mies. Timo Soi-
nilla olivat vitsit vähissä.

- Ne olivat usein kuultuina 
kuluneet jo loppuun.

- Vitsaile siinä, kun pitää se-
littää tappio voitoksi ja voitto 
tappioksi. 

- Kuntien valtakunnallinen 
värikartta muuttui. Se ei sovi 
yhteen Henna Virkkusen kaa-
vaileman uuden kuntakartan 
kanssa.

- Kirkolliskokous pähkäilee, 
millaiseksi muotoutuu seura-
kuntakartta. Pieni ja kodikas uh-
kaa sielläkin kadota, suurempi, 
vieraampi ja kaukaisempi tulla 
tilalle. 

- Meillä kävi niin. Kirkko ei 
tunnu enää toiselta kodilta.

- Käräjienkin kasvot muuttu-
vat, kun perustuslailliset ryntää-
vät lautamiesten tuoleille. 

- Ehkäpä päätökset tulevat 
entistäkin laillisemmiksi. Tai 
rangaistuksia ei anneta, kun he 
vastustavat lähes kaikkea.

- OBAMA voitti USA:n pre-
sidentinvaalit Sandyn avusta-
mana reilulla kielenmitalla. On 
aihetta onnitella häntä.

- Vielä tärkeämpää on toi-
vottaa hänelle onnea. Republi-
kaanienemmistöinen kongressi 
on hänelle riippakivenä uudis-
tuksia ajettaessa. Jättimäisten 
uudistusten pitkää listaa ei voida 
toteuttaa ilman kongressin tu-
kea. Sen enemmistö pelkää, et-
tä terveyshuollon uudistaminen 
romahduttaa maan talouden ja 
armeijan leikkaukset sen super-
valta-aseman. 

- On outoa, että maailman 
rikkaimman maan valtionvelka 
on 16 000 miljardia dollaria. 
Meillä se on kahdeksan miljar-
dia euroa eli vähän toistakym-
mentä miljardia dollaria, joka 
sekin on liikaa. 

- Suuri osa USA:n velasta 
taitaa olla sen nousevalle kil-
pailijalle, maailman toiseksi-
suurimmalle talousmahdille 
Kiinalle. 

- Sielläkin johto vaihtuu. Il-
moittavat tekevänsä sen avoi-
mesti suljettujen ovien takana.

- TALVIVAARA on talven 
lähestyessä noussut taas otsi-
koihin. Irti päässeet nikkeli- ja 
uraanivuodot uhkaavat luontoa.

- Mutta eivät kuulemma ih-
misiä.

- Eikö kalojakaan syöviä ih-
misiä? Minä syön joka päivä ka-
laa D-vitamiinin vuoksi.

- Eivät ole vielä tutkineet ka-
lojen vitamiinipitoisuuksia niin 
kuin pillerien. 

- Entäs kun Talvivaaran ras-
kasmetallit kulkeutuvat Vuok-
sen vesistön kautta Laatokkaan 
ja sieltä Itämereen?

- Minulle vanhalle miehelle 
pahin talvivaara on liukas keli.

- Muista ottaa kenkiesi poh-
jiin liukuesteet! Suutari on ikä-
likön paras ystävä.

- PUTIN pani Venäjällä tuu-
lemaan. Puolustusministeri sekä 
armeijan komentaja saivat huo-
patossua. Heitäkään ei naurata, 
ja totisuus levisi koko ylähallin-
non toverikuntaan.

- Meidän presidenttimme 

kohteli tuhmia puhunutta ken-
raali Makarovia paljon lem-
peämmin kuin hänen oma pres-
sansa. Silloin luultiin, että Ma-
karov puhui Putinin suulla. 

- Ties vaikka olisi puhunut-
kin – silloin.

- Putin halusi osoittaa, ettei 
siviilimies sovi puolustusminis-
teriksi varsinkin jos myy valtion 
omaisuutta yksityiselle naiselle, 
ja vielä vierailee tämän...

- No, eipäs mennä naapurin 
makuukamareihin.

- Muistaisivatpa sen nekin 
suomalaiset miehet, jotka tuovat 
vaimoja itärajan takaa.

- Silloin vähenisivät työt yh-
deltä des... anteeksi, dosentilta. 

- Pääministeri Medvedev tu-
lee käymään Suomessa. Presi-
denttimme voisi kysyä häneltä 
Putinin käyttämän huopikkaan 
numeroa siltä varalta, että jou-
tuisi kaavaillun kierrätyksen 
yhteydessä ojentamaan joukku-
ettaan. 

- DOSENTTI Bäckmanista 
puheen ollen – taitavat miehen 
oppiarvot joutua syyniin.

- Vastaväittäjäkin saattaa 
joutua selvittämään valvontan-
sa hataruutta.

- Eihän Bäckman tehnyt 
kuin yhden erehdyksen, vei kä-
sikirjoituksensa väärään kustan-

tamoon. Ei oikeus- eikä valtio-
tieteellinen tiedekunta julkaise 
dekkareita eikä muita mieliku-
vitusromaaneja.

- Mies on saanut Itämafia-
kirjalleen paljon ilmaista mai-
nosta. Jos epäilyt väärennöksis-
tä osoittautuvat aiheettomiksi, 
silloin hänen kukkaroonsa al-
kaa kilistä kunnianloukkausko-
likoita. 

- Niistä Rouva Justitia hän-
tä varjelkoon. Hairahtuu vielä 
ryyppäämään, kun puhuu seka-
via selvänäkin.

- ELINKEINOMINISTERI 
Jyri Häkämies hylkäsi hallituk-
sen vapaaehtoisesti. Käytävä 
Elinkeinoministeriöstä Elinkei-
noelämän Keskusliittoon oli ly-
hyt ja seteleillä reunustettu. 

- Ei EK:n vuorineuvoksia 
voi moittia asiantuntemattoman 
värväämisestä. Eivätkä valitulla 
olleet raamit valmiina kainalos-
sa. 

- Jotkut oikeusoppineet ky-
selevät pestauksen perään jää-
viysarveluilla. Ne sisäpiiritiedot 
ja karenssiaika?

- Aikamiespoikia nuo Häkä-
miehen pojat. Kansanedustaja-
na toiminut isä-Erkki sanoikin 
kerran, että enhän minä mitään, 
mutta odottakaapas, kun meidän 
pojat kasvavat aikuisiksi.

- VITSIT ovat vähissä yri-
tysten irtisanomilla työntekijöil-
läkin. Johtajatkin ovat oven ja 
kamanan välissä, kun vienti ei 
vedä ja sijoittajat vaativat tulos-
ta. Läksy on lyhyt: tulos tai ulos. 

- Henkilökuntaa aletaan 
ulostaa. 

- MIKSI sinä, veliseni, olet 
noin alakuloinen?

- Sain eilen sakon ylinopeu-
desta.

- Oho! Kuulinpa äsken toi-
senkin tarinan samasta aiheesta. 
Työvuoroaan lopetteleva liiken-
nepoliisi näki ylinopeutta aja-
van kaaharin. Lähti perään ja sai 
50 kilometrin päässä tämän py-
sähtymään. Poliisi sanoi: ”Olen 
vähän väsynyt, enkä viitsisi ryh-
tyä tekemään kuulustelupöytä-
kirjaa. Jos keksit ajoosi syyn, 
jollaista en ole ennen kuullut, 
saat mennä. Mies mietti hetken 
ja sanoi: ”Vaimoni jätti minut. 
Meni asumaan yhden poliisin 
kanssa. Kun näin poliisin ajavan 
minua takaa, luulin, että se tulee 
tuomaan häntä takaisin.” 

Pöytäläinen
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Koko kansan arvostaman 
arkkiatri Arvo Ylpön synty-
mästä on kulunut tänä vuon-
na 125 vuotta.  Helsingin 
Suomalainen Klubi halusi 
juhlistaa arvostetun kun-
niajäsenensä merkkivuotta 
julkistamalla Arvo Ylpön 
elämäntyöstä kertovan, kai-
kille avoimen laajan Internet-
sivuston, www.ylppo.fi.

nn Helsingin Suomalainen 
Klubi perustettiin 136 vuotta 
sitten keskustelemaan suoma-
laisuudesta ja suomalaisuuden 
aseman kohottamisesta yhteis-
kunnassamme, vaalimaan suo-
malaista kulttuuria ja herättä-
mään yhteiskunnallista keskus-
telua. Tämä sääntöjen henki oli 
lähtökohtana, kun Helsingin 

Suomalaisen Klubin johtokun-
ta käynnisti 27.10.2007 uusim-
man Suomen Kansan Sähköi-
seen Muistiin liitettävän hank-
keensa. Lähes tasan viisi vuotta 
myöhemmin 29.10.2012 klu-
billa järjestettiin arvovaltaisen 
kutsuvierasjoukon läsnä ollessa 
juhlallinen Ylppö-sivuston jul-
kistamistilaisuus.

Arvo Ylpön persoona ja aja-
tukset tulivat suomalaisille tu-
tuiksi lehtien, radion, television 
ja hänen itsensä kirjoittamien 
kirjojen välityksellä. Arkkiatrin 
ajatuksia arvostettiin. Hän oli 
aktiivisesti mukana myös yh-
distys- ja yrityselämässä ja val-
jasti rahapelien tuoton hyödyn-
tämään koko yhteiskuntaamme. 
Vuonna 2004 järjestetyssä Kaik-
kien aikojen suurin suomalai-
nen -äänestyksessä Arvo Ylppö 
sijoittui kuudenneksi.

Arvo Ylppö syntyi 12-lapsi-
seen maanviljelijäperheeseen ai-
kana, jolloin Suomi oli Venäjän 
köyhä suuriruhtinaskunta. Vain 
harva lapsi kävi silloin koulua 
vuotta kauemmin, terveyden-
huolto oli lähes kaikkien tavoit-
tamattomissa ja lapsikuolleisuus 
suuri. Arvo Ylpön vanhemmilla 
oli kuitenkin visio: noustakseen 
toisen maan alaisuudesta suo-
malaiset täytyy kouluttaa. Niin 
he kouluttivat kaikki lapsensa 
myyden maitaan ja keksimällä 
muitakin tulonlähteitä.

Arkkiatri avasi sivuston

Ylppö-sivuston itseoikeutettuna 
avaajana toimi nykyinen arkki-
atri Risto Pelkonen. Lämmin-
henkisessä avauspuheenvuo-
rossaan hän totesi muun muas-
sa: ”Monena oli Ylppö pitkällä 
matkallaan. Kaikkien rakastama 
lastenlääkäri, maailman kuulu 
tiedemies ja loistava opettaja, 
sairaaloiden rakentaja ja terve-
ydenhuollon kehittäjä, terveys-
kasvattaja  ja lasten neuvolajär-

jestelmän perustaja. Kosmopo-
liitti, uupumaton tarinan kertoja 
ja sosiaalisten taitojen suurmes-
tari. Skruuvin kuningas – vailla 
vertaa.”

”Sitten on vielä Ylppö itse, 
itsensä näköinen ja kokoinen 
mies. Valon ja ilon tuoja, jon-
ka merkillinen karisma säteili 
kaikkiin ja kaikkialle, missä hän 
ikinä liikkui. Ylppö sai hyvät 
eväät tutkijan uralleen berliini-
läisessä lastensairaalassa, missä 
hän toimi lääkärinä vuosisadan 
alussa.   Hän on suomalaisen 
kliinisen tutkimuksen menestys-
tarinan varhainen käsikirjoittaja. 
Ylpön keskostutkimukset herät-
tivät aikanaan suurta huomiota.  
Hän osoitti, ettei suuri keskos-
kuolleisuus johtunut keskosen 

elinkelvottomuudesta – niin 
kuin hän itse kuvasi tilan, vaan 
jostain rakenteellisesta vaurios-
ta tai toiminnallisesta häiriöstä. 
Kaikella on syynsä.”

”Havaintojensa pohjalta 
Ylppö luonnosteli keskoskä-
sitteen ja antoi uuden suunnan 
keskosten hoidolle. Ylpön nimi 
on jäänyt pysyvästi lääketieteen 
historiaan, sillä hänen määritel-
mänsä keskosuudesta on edel-
leen voimassa. Ylpöllä oli kaik-
ki uutta luovan tutkijan hyveet: 
lasten kaltainen uteliaisuuden 
ja ihmettelyn lahja, vankka tie-
topohja ja oivaltamisen taito, 
tuumasta toimeksi asenne ja 
selkeä päämäärä. Potilastyös-
sä tehdyistä havainnoista syn-
tyi tutkimusideoita ja ideoista 

Ylppö-sivusto julkistettiin 
arkkiatrin syntymän

-vuotisjuhla-
tilaisuudessa125

Arkkiatri Risto Pelkonen avasi internetsivuston Nikolai Ylirodun ja Teija Riikolan avustamana. Oikealla sivun 
valmistaneen Wode Median toimitusjohtaja Sebastian Kjäll

Arvovaltaista kutsuvierasjoukkoa, vasemmalta professori Eero Saa-
renheimo, Arvo Ylpön poika Into Ylppö, kirjoittajiin kuulunut professori 
Jarmo Visakorpi, Arvo Ylpön tytär Kaisa Soini sekä kirjoittajiin kuulunut 
ja kirjoittajaryhmän koonnut professori Kauko Kouvalainen.
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tutkimuksia ja tutkimuksen tu-
loksista käytännön sovelluksia. 
Tässä Ylppö on hieno esimerkki 
tämän polven kliinisille tutki-
joille – ja samalla hänen arvokas 
henkinen perintönsä koko tutki-
jayhteisölle.”

”Tutkijan hyveet, sosiaali-
nen eetos ja yhteiskunnallinen 
valppaus ovat epäilemättä ol-
leet lähtökohtana ja virikkee-
nä kaikkiin niihin kauas kanta-
viin hankkeisiin, joihin Ylppö 
ryhtyi. Ajattelen Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton perus-
tamista Sophie ja Carl Gustav 
Mannerheimin kanssa ja siitä 
kehkeytynyttä maailmankuu-
lua lasten neuvolajärjestelmää, 
ajattelen kahden suuren sairaa-
lan rakentamista ja  monta muu-

ta suurhanketta. Ja kaikkea sitä 
kansanvalistustyötä, jota arkki-
atri uupumatta teki lasten par-
haaksi ja isänmaan onneksi.”

”On suurenmoinen asia, että 
arkkiatri Arvo Ylpön internet-
sivusto on nyt valmis ja liitetty 
osaksi Helsingin Suomalaisen 
Klubin ylläpitämää Suomen 
kansan sähköistä muistia. Koko 
lääkärikunnan puolesta esitän 
lämpimät kiitokset Helsingin 
Suomalaisen Klubin väelle täs-
tä arvokkaasta kulttuuriteosta. 
Sydämelliset onnittelut”

Monipuolinen sivusto

Www.ylppo.fi -sivustolla ker-
rotaan Arvo Ylpön elämäntyön 
kautta, miten suomalaisten las-
ten hyvinvointi on kehittynyt. 

Sivustolla tarkastellaan myös 
niitä arvoja ja kaikki yhteis-
kuntaluokat kattavaa tahtotilaa, 
joihin jo 100 vuotta kestänyt 
suomalaisen yhteiskunnan hy-
vinvointimalli on pitkälti perus-
tunut. 

Arvo Ylpön palatessa kan-
sainvälisesti merkittävän tutki-
jan uransa jälkeen vuonna 1920 
Suomeen, hän osoitti selvityk-
sellään suomalaisten lasten sur-
kean terveyden tilan: riisitautia, 
lipeäkivimyrkytyksiä, aliravit-
semusta sekä vakavia virheitä 
lastenhoidossa. Nämä helpos-
ti estettävissä olevat sairaudet 
johtivat Pohjoismaiden suurim-
paan lapsikuolleisuuteen. Vuon-
na 1920 joka 10. suomalaislapsi 
kuoli alle vuoden vanhana. Suo-
mi oli kehitysmaa. 

Lapsille ei liioin ollut lää-
kitystä, koko maassa oli vain 
muutama lastenlääkäri ja vain 
yksi lastensairaala, joka oli Hel-
singissä.  Näistä lähtökohdista 
Arvo Ylppö aloitti työnsä yh-
dessä Sophie Mannerheimin ja 
usean muun lasten terveydelle 
omistautuneen kanssa nostaen 
Suomen lasten terveyden 40 
vuodessa maailman kärkeen.

Sivustolla vankka 
tietopohja 

ylppo.fi -sivusto on suunnattu 
kaikille lasten hyvinvoinnista 
kiinnostuneille ja se on korkea-
tasoinen lähdeaineisto oppilai-
toksille opetuksen ja esitelmien, 
seminaaritöiden, tutkielmien ja 
mahdollisten myöhempien elä-

Pöydän ääressä akateemikko Päiviö Tommila, kirjoittajiin kuulunut 
dosentti Keijo K Kulha, Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri 
Mirjam Kalland ja arkkiatri Risto Pelkonen. Ikkunapöydässä Jyrki Ber-
ner sekä kirjoittajiin kuuluneet professorit Juhani Juntunen ja Juhani 
Leikola.

nn Arvo Ylppö oli Suomalai-
sella Klubilla näkyvä ja kuulu-
va henkilö erityisesti aktiivisen 
skruuviharrastuksensa ansiosta. 
Sama porukka skruuvasi Klu-
billa joka tiistai 40 vuoden ajan. 
Rakasta skruuvi-harrastustaan 
Ylppö kutsui ”voimisteluksi”, 
koska rentouttavan pelin aikana 
huidottiin, heiluttiin, pompittiin 
ja huudettiin paljon. Ja olihan 
kotiväenkin helpompaa sanoa 
kysyjille, että tohtori on voi-
mistelemassa kuin kertoa, ettei 
tohtori ole tavattavissa kortinpe-
luun vuoksi. Mutta skruuvi oli 

enemmän kuin voimistelua: se 
oli suuri, ällistyttäviin mittoihin 
kasvava näytelmä, jonka näyttä-
mö ja muut näyttelijät valittiin 
huolella. Ylppö ja skruuvi tiesi-
vät aina meteliä, dramatiikkaa ja 
suuria tunteita.

Klubin kolmannessa ker-
roksessa olevan pelihuoneen si-
sustus on koottu pitkälti Klubin 
Yrjönkadun tiloista tuoduista 
huonekaluista: pelipöytä, neljä 
nahkatuolia, pieniä tarjoilupöy-
tiä, pelikaappi sekä ruokailuryh-
mä. Nahkatuolin selkänojaan oli 
muotoutunut Ylpön pään muo-

toinen painauma. Pelihuone ni-
mettiin 27.9.1984 Arvo Ylpön 
kabinetiksi. Ylppö arvosti tätä 
huomionosoitusta suuresti.

Ylppö halusi, että skruuvi-
perinne jatkuu, ja järjesti Klu-
billa 1960-luvulla skruuvikurs-
sit noin 30 innokkaalle oppilaal-
le. Välillä skruuviperinne oli vä-
hällä kuihtua, mutta nyt Klubilla 
on taas skruuvipeliporukoita ja 
Suomen mestaruuskisatkin, jo-
hon osallistuvat viisi pöytää eli 
20 klubiveljeä.

mäkertojen taustamateriaaliksi. 
Sivuston kirjoittajat ovat Suo-
men johtavia historioitsijoita, 
lastenlääkäreitä sekä tutkijoita: 
arkkiatri Risto Pelkonen sekä 
professorit Juhani Juntunen, 
Aura Korppi-Tommola, Kauko 
Kouvalainen, Keijo K. Kulha, 

Anto Leikola, Juhani Leikola, 
Jaakko Perheentupa, Kari Rai-
vio, Leena Tuuteri ja Jarmo Vi-
sakorpi sekä sisältötuottajana 
kokenut terveystoimittaja, FM 
Teija Riikola. Professori Kau-
ko Kouvalainen kokosi kirjoit-
tajakunnan ja sivuston sisällön 

rakenteen. Sivustoa ovat rahoit-
taneet Suomen Kulttuurirahasto, 
Jenny ja Antti Wihurin rahas-
to sekä Helsingin Suomalaisen 
Klubin Säätiö.

Pekka Rapila
Kuvat Jarmo Heinonen

Ylppö ja skruuvi 

Wall Streetiltä tuttu El Toro -patsas on hopeaseoksesta valmistettu komea espanjalaishärkä taisteluasen-
nossa hyökkäämässä areenalle. Skruuvi-palkinnosta voimistellaan Suomalaisella Klubilla joka vuosi Arvo 
Ylpön syntymäpäivänä, 27. lokakuuta. Kiertopalkintoon kaiverretaan jokaisen voittajan nimi.

Arvo Ylpön palatessa kansainvälisesti merkittävän tutkijan uransa jälkeen 
vuonna 1920 Suomeen, hän osoitti selvityksellään suomalaisten lasten 
surkean terveyden tilan: riisitautia, lipeäkivimyrkytyksiä, aliravitsemusta 
sekä vakavia virheitä lastenhoidossa.
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Minkälaisia liikennereittejä 
pitkin Rajamäen viinatehtaan 
työläiset saapuivat työpaikal-
leen 1900-luvun alkuvuosi-
na? Mikä on varhaisin kartta-
lehti, jossa näkyy Kulosaaren 
johtanut raitiovaunuyhteys?  
Kuinka rajalinja kulki Pohjois-
Suomessa Norjan vastaisella 
rajalla 1800-luvun puolivä-
lissä? Löytyykö kokoelmasta 
väitöskirjan kuvitukseksi tyy-
likästä historiallista Suomen 
karttaa 1700-luvun loppu-
puolelta tai karttalehteä Kan-
nakselta sotavuosiin liittyvää 
TV-dokumentaaria varten?

nn Tässä muutamia esimerk-
kejä asiakkaiden monenmoisista 
kysymyksistä, joihin Kansallis-
kirjaston karttakokoelman hoi-
tajat yrittävät löytää vastauksia. 
Opinnäytteiden tekijät, oman 
sukunsa tai kotiseutunsa vaihei-
ta tutkivat, historian ja karto-
grafian harrastajat, kulttuuriym-
päristön suunnittelijat, kustanta-
jien kuvatoimittajat, näyttelyi-
den sekä nettisivustojen tekijät 
ovat tyypillisiä karttapalvelun 
asiakkaita. Karttoihin on kerät-
ty valtavasti tietoa, mutta sen 
löytäminen ei aina ole helppoa. 
Havainnollinen karttalehti kek-
sitään usein vain aikaa vievän 
selailun ja vertailun jälkeen. Jos 
karttoja käytetään kuvituksena 
julkaisuissa tai näyttelyissä, nii-
den visuaalinen ilme ja väritys 
on otettava huomioon.

Kansalliskirjaston äsket-
täin avattu digitaalinen Suomen 
karttojen ja kartastojen kokoel-
ma käynnistettiin vuonna 2011 

Suomalaisen klubin rahoittama-
na. Se tulee olennaisesti helpot-
tamaan kirjaston karttoihin liit-
tyvää tieto- ja jäljennepalvelua. 
Kuten muidenkin paperipohjais-
ten julkaisujen suhteen digitaa-
liset faksimilet auttavat myös 
suojaamaan hauraita karttalehtiä 
käytön ja kuljetusten aiheutta-
malta kulumiselta ja vaurioitu-
miselta. Asiakkaat voivat leh-
teillä kokoelmaa omilta tieto-
koneiltaan, etsiä tarvitsemaansa 
tietoa ja kopioida kuvatiedos-
toja omaan käyttöönsä. Se on 
ilmaista ja vapaata, koska nyt 
käyttöön asetettujen karttojen 
tekijänoikeudet ovat rauenneet. 

Kansalliskirjaston Doria-
tietokannassa oleva kartta-ai-
neisto on jaettu kahdeksaan ala-
ryhmään. Tässä vaiheessa suu-
rimman ryhmän muodostavat 
Suomen yleiskartat. Jokaisesta 
Suomen valtiollisen historian 
vaiheesta on pyritty löytämään 
havainnollisia karttalehtiä al-
kaen Ruotsin suurvalta-ajasta 
1600-luvulla. Kuuluisaan An-
dreas Buraeuksen Pohjoismai-
den karttaan pohjautuivat luke-
mattomat Magnus Ducatus Fin-
landiae -versiot, joista valittiin 
digitoitavaksi Amsterdamissa 
1680 painettu F. de Wittin jul-
kaisema karttalehti. Suomen 
asema suurvalta-ajan myllerr-
ryksissä tulee havainnollisesti 
esiin kahdessa pohjoisen Eu-
roopan ja Venäjän kartassa, jot-
ka lontoolainen karttakustantaja 
Willian Berry julkaisi 1682–84.

Se joka haluaa tutustua vie-

lä muinaisempaan pohjoisen 
karttakuvan historiaan, löytää 
materiaalia niin ikään Doria-
tietokannassa olevasta Norden-
skiöld-kokoelman valikoimas-
ta. Se sisältää aineistoja ajoilta, 
jolloin karttojen piirrettiin en-
nemminkin valtapiirien osoitta-
miseksi kuin maantieteellisiin 
kartoitustöiden ja geodeettisten 
mittausten perusteella. 

Ruotsin kuninkaallisen 
maanmittauskonttorin hankkeet 
olivat johtaneet 1700-luvun lop-
puun mennessä koko valtakun-
nan tarkkaan kartoitukseen. Yk-
si sen tuloksia oli vuorineuvos 
S.G. Hermelinin vuosina 1797-
1820 julkaisema koko Ruotsi-
Suomen alueen käsittänyt ja sii-
hen mennessä yksityiskohtaisin 
kartasto. Sen Suomea koskeva 
osasto, Storfurstendömet Fin-
land, joka sisälsi yleiskartan ja 
viisi karttalehteä Suomen maa-
herrakunnista, on tietenkin näh-
tävissä uudessa kokoelmassam-
me. Valtaosan kartoista toimit-
ti suomalainen kartografi C.P. 
Hällström. 

Tarkkoja topografisia kart-
toja on aina valmistettu ennen 
muuta sotilaskäyttöön eikä nii-
tä suinkaan ollut yleisesti saa-
tavilla. Venäläisten sotilasto-
pografien 1850-luvulla laatima 
tarkkamittakaavainen (1:100 
000) kartasto Etelä-Suomesta ja 
Pohjanmeren rannikkoalueista 
painettiin Pietarin ”Sotatopo-
grafisen depotin” kivipainossa. 
Suomessa kartasto tunnetaan 
”Kalmbergin kartastona”, kos-

Kansalliskirjaston digitaalinen 
Suomen karttojen kokoelma

Helsingin Suomalaisen klubin tukeman digitointihankkeen ensimmäiset tulokset nähtävillä

J.W. Liljan 1858 julkaisemassa kartassa näkyvät sekä Suomen läänit että historialliset maakunnat.
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ka kartoittamista johti suomalaissyn-
tyinen eversti G.A. Kalmberg. Pie-
tarissa painettu kartasto käsitti lähes 
satakunta karttalehteä. Digitaaliseen 
kokoelmaan skannatuissa Kansallis-
kirjaston karttalehdissä vesistöt on 
taitavasti käsin väritetty. 

Uusi kokoelma antaa hyvän ku-
van myös kotimaisen karttatuotan-
non alkuvaiheista.  1800-luvun alussa 
Helsinkiin perustetut kivipainot – F. 
Tengström, G.O. Wasenius ja F. Lie-
wendal – ryhtyivät heti painamaan 
myös komeita karttalehtiä sekä kou-
lujen tarpeisiin että matkailijoiden 
käyttöön.

1800-luvun merkittävin kotimai-
nen karttahanke oli kuitenkin koko 
maan käsittävä maanmittaushalli-
tuksen julkaisema ja F. Tilgmannin 
painama Suomen yleiskartta (1:400 
000). Kolmekymmentä lehteä käsit-
tävän kartaston ensimmäinen painos 
(1863–72) on digitoitu kokoelmaan. 
Kartastosta ilmestyi vuosikymmenten 
aikana useita lisäpainoksia ja pitkälle 
sotien jälkeiseen aikaan asti se oli 
ainoa saatavilla oleva kartta suurim-
masta osasta maatamme. Toinen mu-
kaan otettu 1800-luvun huippusaa-
vutus oli Suomen maantieteellisen 
seuran kirjan muodossa ilmestynyt 
Suomen kartasto (1899), jossa maan 
luonnonolot ja yhteiskunta esitetään 
lukuisin teemakartoin tilastotieteelli-
siä menetelmiä hyödyntäen.  Kartasto 
sai kultamitalin Pariisin maailman-
näyttelyssä 1900. Suomesta oli tullut 
kartografisen osaamisen huippumaa.

Aineistoon on pyritty löytämään 
myös hyvä valikoima tie- ja rauta-
tiekarttoja.  Sotien välisenä aikana 
1930-luvulla maanmittaushallitus jul-
kaisi erinomaisen 12 lehteä käsittä-
vän Suomen tiekartan. Digitaaliseen 
kokoelmaan skannattiin painos, jossa 
ensimmäistä kertaa käytössä oli val-
ta- ja kantateiden numerointisystee-
mi. Tiekarttalehtiin oli liitetty myös 
Suomen kaupunkien ja kauppaloiden 
pienoisasemakaavat.

Digitaaliset karttakuvat on varus-
tettu tarkoilla nimeke- ja painatustie-
doilla sekä asiasanoilla. Kokoelmaan 
kannattaa tutustua kokeilemalla eri-
laisia hakumahdollisuuksia, tutustua 
asiasanoihin, suurentaa kartasta osa-
kohteita. Kokoelmaan skannatut kart-
takuvat ovat tarkkoja ja siksi suuria 
tiedostoja, joiden latautumista tieto-
koneelle on odotettava kärsivällisesti.

Suomen karttoja ja kartastoja -ko-
koelma sisältää siis jo paljon tutkitta-
vaa ja katseltavaa, mutta hanke jat-
kuu. Siihen tullaan liittämään kaikki 
kirjaston Pelasta kirja -hankkeessa 
tuettu kotimainen kartta-aineisto. Lä-
hitulevaisuudessa digitointia odotta-
vat mm. vanhat kaupunkikartat sekä 
valikoima varhaisia merikarttoja. 

Suomen karttoja ja kartastoja -ai-
neisto löytyy Kansalliskirjaston Do-
ria-tietokannasta: www.doria.fi/hand-
le/10024/78800

Pelasta kirja -hankkeen kotisivut: 
www.rahasto.kansalliskirjasto.fi/pe-
lastakirja/

Jaakko Salemaa

Suomen rautatieverkosto vuonna 1917 
on yksi useasta kokoelmaan  
digitoidusta rautatiekartasta. 

Digitaaliset karttakuvat on varustettu tarkoilla nimeke- ja painatustiedoilla 
sekä asiasanoilla. Kokoelmaan kannattaa tutustua kokeilemalla erilaisia 
hakumahdollisuuksia, tutustua asiasanoihin, suurentaa kartasta osakohteita. 
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Kaikki alkoi siitä, kun Klubin 
kuoro teki konsertti- ja kult-
tuurimatkan Tšekin tasaval-
lan pääkaupunkiin Prahaan. 
Prahasta suuntasimme n. 100 
km pohjoiseen Jablonec nad 
Nissoun kaupunkiin Jánaček- 
sekakuoron vieraaksi. Itse 
kaupungin pormestari ja 
isäntäkuoron edustajat otti-
vat meidät vastaan komeassa 
kaupungintalossa. Yhteis-
konsertti pidettiin kaupun-
gin pääkirkossa. Konserttia 
seurasi tutustumistuokio 

– meillä paremmin tunnettu 
nimellä karonkka. 

nn Kun muut viettivät karonk-
kaa, saivat kuoromme taiteel-
linen johtaja Henrik Lamberg 
(Henkka) ja puheenjohtaja Rai-
ner Friberg (Friba) kutsun erilli-
seen huoneeseen, jossa vastassa 
olivat isäntäkuoron vastaavat 
edustajat kera kuoron manage-
rin. Aikailematta turhaan meiltä 
kysyttiin, josko olisimme val-
miit ottamaan kuoron vastavie-

railulle Helsinkiin vuonna 2013. 
Syksyllä 2011 kuoro otti yhteyt-
tä ja kertoi suunnitelmistaan tul-
la omalla bussilla Liettuan kaut-
ta Suomeen jo syyskuussa 2012. 
Suunnitelmiin tuli melko pian 
muutos ja kuoro ilmoitti pää-
töksestään ajaa Puolan läpi ja 
tulla Gdanskista suoraan laival-
la Helsinkiin ja haluavat asettua 
viikoksi johonkin Helsingin lä-
heisyyteen. 

Me perustimme toimikun-

nan, joka alkoi suunnitella, mi-
ten Jánačekin vierailu täällä to-
teutetaan ja miten Klubin kuoro 
isännöi ensimmäistä vastavie-
railua. Toimikunnan vetäjäksi 
”määrättiin” Friba ja jäseniksi 
Henkka ja kuoron isäntä Pentti 
Toivola (Pena). Lisäksi toimi-
kuntaan valittiin Libuse Philip-
pova (Liba), joka oli vanha tut-
tumme, tukemme ja tulkkimme 
jo meidän valmistellessa omaa 
Tšekin matkaamme. Avéitkin 
näihin valmisteluihin ajautuivat 
mukaan.

Toimikunta sai rakennettua 
Jánačekille viikko-ohjelman, 
jonka se hyväksyi.

Lauantaiaamuna 22.9.2012 
klo 9.00 lipui Vuosaaren sata-
maan  Finnlinesin laiva ja sieltä 
ajoi ulos valkoinen turistibussi. 
Vastaanottoseremonioista vasta-
sivat Friba avéc ja Liba avéc. 
Suuri keltainen auringonkukka-
kimppu ojennettiin kuoron tai-
teelliselle johtajalle ja puheen-
johtajalle. Matka oli sujunut 
hyvin meren ollessa aivan tyy-
ni. Satamasta jatkettiin suoraan 
Saukkolaan, Myllyniemen Maa-
tilamatkailun tiloihin Tuula ja 
Lauri Soraisen hoteisiin, jonne 
pääosa kuorosta majoittui. Osa 
palasi hieman takaisinpäin ma-
joittuen Pentinrantaan Hiiden-
veden ääreen.

Kun matkapölyt oli huuh-
deltu ja asut vaihdettu olikin 
jo kiiruhdettava ensimmäiseen 
esiintymispaikkaan, Nummi-
Pusulassa sijaitsevaan Kasvi-
huoneilmiöön antamaan kahvi-

konserttia. Kansanlaulupohjai-
nen ohjelmisto oli omiaan tähän 
miljööseen. 

Toinen esiintyminen kuo-
rolla oli sunnuntain messussa 
Temppeliaukion kirkossa. Mes-
sun jälkeen kuoro antoi kir-
kossa ”promenadikonsertin”. 
Kuoro soi täyteläisesti Temppe-
liaukion kirkon upeassa akustii-
kassa. Sen soundia kirkastivat 
varsinkin nuoret poikatenorit. 
Näki, että laulajatkin nauttivat 
laulamisesta siinä tilassa. Oh-
jelmassa oli Mozartia, Cajkovs-
kija, Haendelia. Franckin Panis 
Angelicuksen solistiosuudes-
ta vastasi upeasti kuoron oma 
sopraanosolisti. Konsertissa oli 
kuulijoita turistien lisäksi myös 
Tšekin suurlähetystöstä.

Suomen syyssää oli armo-
ton; vettä tuli kaatamalla, mutta 
siitä huolimatta kuoro tutustui 
iltapäivän aikana Helsinkiin, 
Euroopan Design-pääkaupun-
kiin ja sen nähtävyyksiin ja lii-
kekeskuksiin.

Kuoro jännitti ehkä eniten 
tiistai-iltaa. Olihan tuolloin Klu-
bille sen johtokunnan ja emän-
nän myötävaikutuksella järjes-
tetty erityinen Choir Dinner 
–ilta. Kun kuoro saapui juhla-
puvuissaan, otti heidät vastaan 
tyylikkäällä puheellaan kaupun-
ginjohtajan sijaisena toimieen  
Klubimme puheenjohtaja Jo-
hannes Koroma. Hän sanoi mm. 
iloitsevansa ja arvostavansa si-
tä, että Jánaček-kuoro oli tullut 
Klubille ja että Klubilla syntyi 
tämänkaltaista kansainvälistä 

yhteistoimintaa oman kuoronsa 
kautta. Kiitos- ja muistolahjat 
vaihtoivat omistajaa. Kuoron 
kotikaupunki, Jablonec nad Ni-
sou on kuuluisa Tšekkiläisestä 
kristallistaan, joten se oli luon-
nollinen tuliainen. Maittavan 
illallisen jälkeen saimme kuul-
la kuoroa kahdessa puolen tun-
nin jaksossa. Kuulimme kuoron 
esittämänä oman kuorommekin 
ohjelmistoon kuuluvaa tuttua 
oopperamusiikkia mm. Verdiä. 
Nyt siis sekakuorosovituksi-
na. Kuulijat olivat yllättyneitä 
kuoron täyteläiseen ja puhtaa-
seen sointiin niinkin hankalassa 
akustiikassa. Kuoron taiteelli-
nen johtaja Olga Fröhlichová sai 
pienetkin pianissimot soimaan 
kirkkaasti. Matkassa oli myös 
kuoron taitava säestäjä Roma-
na Halamová, joka istahti yhtä 
luonnollisesti mukana tuodun 
sähköpianon, flyygelin kuin 
kirkkourkujenkin taakse. Mu-
kaansa tempaavat kansanlaulut 
saivat kuulijoittenkin kasvoille 
hymyn. Olisi vain ollut tilaa run-
saammallekin kuulijakunnalle. 
Olihan kyseessä Klubilla har-
vinainen kulttuuri-ilta Jánaček-
kuoron parissa. Huippukuoron, 
joka on laulanut vuodesta 1949 
lähtien, on tullut palkituksi lu-
kuisilla koti- ja ulkomailla pide-
tyissä kuorokilpailuissa. Omia 
kuorolaisia oli paikalla sen 
verran, että pari ”roikaasua” ja 
tietenkin naisväelle serenadi su-
juivat vaivatta. Läsnä olleet oli-
vat kuulemaansa ja näkemäänsä 
tyytyväisiä.

KLUBIN KUOROLLA  
TŠEKKILÄINEN HUIPPUVIERAS



20
Helsingin Suomalainen Klubi

21
Helsingin Suomalainen Klubi

Ottaen huomioon, että 
Jánaček-kuoron ikäjakauma 
on niinkin suuri kuin 15-87 v, 
kuoro soi puhtaasti. Nuorin oli 
15-vuotias poika, jonka äiti lau-
laa myös tässä kuorossa. Tytöis-
tä nuorin oli 16 -vuotias. Van-
hin oli kuoronjohtajan isä, 87 
v. Vanhinta naista ei kuorossa 
ollut; siksi sitä ei kysyttykään!

Kuorovierailuun pyritään ai-
na sisällyttämään myös yhteis-
konsertti isäntäkuoron kanssa. 
Me pidimme sen Nummen idyl-
lisessä kivikirkossa torstai-ilta-
na klo 19.00. Jälleen oli akus-
tiikka laulajien puolella. Ko-
measti soivat kummankin kuo-
ron esitykset puoliksi täydelle 
kirkkosalilliselle kuulijoita, jot-
ka sadetta uhmaten olivat saa-
puneet vieraita kuuntelemaan. 
Jánaček-kuoron esiintymiseen 
toi vaihtelua duetto- ja kvartetti-
soolot, myös edellä mainituissa 
esiintymisissä. Kuorojen yhdes-
sä esittämä Paciuksen Suomen 
Laulu päätti ylväästi konsertin.

Yhteisessä karonkassa Myl-
lyniemessä, jonne siirryttiin 
kirkolta, oli ote jo luonnollises-
tikin vapaampaa. Perillä odotti 
yllätyksenä kuohuviinitarjoilu, 
jonka Klubille erittäin läheises-
sä ja kiinteässä suhteessa ja joh-
tavassa asemassa oleva henkilö 
sponsoroi kiitoksena onnistu-
neesta Choir-Dinner-illasta. Kii-
tos siitä! Myllyniemen emännän 
tarjoama kuumana höyryävä 
lammaskaalipata maistui her-
kulliselta Tšekin suurlähetystön 
sponsoroiman tšekkiläisen vii-

nin ja oluen myötä. Myös gril-
limakkarat, jotka tarjosi Bohe-
mia–yhdistys, hupenivat parem-
piin suihin. 

Kiitos- ja ylistyspuheiden ja 
lahjojen vaihtojen välillä ehdit-
tiin laulaakin toinen toisillem-
me.

Taas kerran kävi niin, että 
aina, kun ilo on ylimmillään, on 
kotiinlähdön aika.

Vapaapäivinään kuoro kävi 
tutustumassa mm. Porvooseen, 
Turukuun ja totta kai oli Lahteen 
päästävä katsomaan hyppyrimä-
kiä, joista oli napattu mitaleja 
myös Tšekkeihin ja joka ennen 
kaikkea oli legendaarisen mäki-
hyppääjä Janne Ahosen kotimä-
ki. Tämä oli kuoron managerin 
Pavel Kopáčekin unelmien täyt-
tymys. Muut saivat kuulemma 
mennä vaikkapa Sibelius-taloa 
ihailemaan. 

Perjantaiaamulla käytiin 
vielä Länsi-Uudenmaan kier-
roksella mm. Fiskarsissa. Illalla 
pidettiin vielä läksiäiskonsertti 
Myllyniemen Paviljongilla, jon-
ne oli saapunut kuulijoita lähi-
seuduilta.

Kaiken kaikkiaan kuorolle 
jäi hyvä mieli vierailustaan ja 
tyytyväisyys toistui heidän pu-
heissaan. Toki pieniä kommel-
luksia aina sattuu johtuen jo sii-
tä, että asuttiin maalla. ”Tämä 
oli oma valintamme ja tiesimme 
tarkkaan etukäteen, mihin tu-
lemme. Olemme erittäin tyyty-
väisiä. Saimme kokata omat aa-
mukahvimme ja ruokamme sil-
loin, kun se meille parhaiten so-

pi. Oli jääkaapit, hellat ja mikrot 
kahvinkeittimineen käytössäm-
me. Ja mikä parasta: saimme 
poimia suomalaisia puhtaita sie-
niä aivan pihapiirin tuntumasta 
ja niitä riitti joka päivälle!” Ki-
teytti manageri kuoron tuntoja 
pois lähtiessä. Tosin hän lisäsi, 
”että ilma oli surkea, mutta se ei 
ollut järjestäjien määrättävissä 
ja kyllä meilläkin Tšekeissä jos-
kus sataa samalla tavalla.”

Paluumatkalle lähdettiin 
Vuosaaren satamasta lauantai-
iltapäivällä 29.9.

Lähetin kuoron managerille 
maanantaiaamuna sähköpostin 
jossa kyselin, miten matka oli 
mennyt. Olin tulla itsekin me-
risairaaksi, kun luin, että me-
ri oli ollut myrskyinen ja lähes 
jokainen poti jonkin asteista 
merisairautta. Merimatkan jäl-
keen istuttiin bussissa vielä liki 
10 tuntia ennen kotiin pääsyä. 
Hän oli vaimonsa kanssa, joka 
muuten on kuoron puheenjohta-
ja, kotona puoli kahden aikaan 
maanantaita vasten yöllä ja lu-
pasi vastailla tarkemmin, kun-
han on saanut jalkansa ojenne-
tuiksi bussimatkan jäljiltä.

Ottaa se vaan joskus koville 
tämä taiteilijan elämä!

Teksti: Rainer Friberg
Kuva Aarno Suorsa

Helsingin Suomalaisen Klu-
bin säätiön yhteyteen on 
Heikki Tavelan ja Ari Larne-
maan ehdotuksesta perustet-
tu Suomalainen ruokakult-
tuurirahasto.

nn Rahaston peruspääoman 
on lahjoittanut Heikki Tavela. 
Rahasto tulee jakamaan vuo-

sittain apurahoja ruokakulttuu-
rimme tasoa kohottamaan pyr-
kiville henkilöille ja yhteisöille. 
Säätiön hallitus on hyväksynyt 
rahaston perustamisasiakirjat 
19.9.2012. 

Rahaston hoitokuntaan on 
kutsuttu Helsingin yliopiston 
ruokakulttuuriprofessori Johan-

na Mäkelä, pääkonsuli Heikki 
Tavela (puheenjohtaja), keittiö-
mestari Pekka Terävä ja toimi-
tusjohtaja Ari Larnemaa (vara-
puheenjohtaja ja sihteeri).

Rahaston ensimmäinen sti-
pendi jaetaan 2013.

Ari Larnemaa

Ruokakulttuurityöryhmä 

SUOMALAINEN 
RUOKAKULTTUURIRAHASTO

Ruokakulttuurirahaston perustamis- ja lahjakirja allekirjoitettiin Klubilla 26.9.2012. Kuvassa vasemmalta  
Klubin puheenjohtaja Johannes Koroma,Heikki Tavela ja Johanna Mäkelä. Seisomassa vasemmalta Klubin 
toiminnanjohtaja Raimo Ilveskero ja Ari Larnemaa. (Kuva Jarmo Heinonen)

Taas kerran kävi niin,  
että aina, kun ilo on ylimmillään,  
on kotiinlähdön aika.
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Olipa ikimuistoinen ilta 
Klubilla! Siksi minussa syntyi 
polttava halu kirjoittaa klubi-
lehteen tämmöinen juttu – ei 
siksi, että olen myös director 
cantus ja ekonomi (”Director 
of Cantus Economicus”).

nn Jazzista kiinnostuin ja 
innostuin jo lukioluokilla 
1950-luvulla, kun iltaisin kuun-
telin radiosta Voice of American 
Jazz Houria – hyvin pienellä vo-
lyymillä, että vanhemmat saivat 
nukkua naapurihuoneessa.

Sittemmin Kauppakorkea-
koulun opiskeluvuosina kuu-

luin ylivahtimestari Nurmen 
penkinkantoporukkaan, joka 
pääsi markan maksamalla seu-
raamaan seisomapaikoilta kou-
lun juhlasalissa tapahtuvia maa-
ilman mahtimuusikoiden jazz-
konsertteja, joita Paavo Einiö 
Suomeen roudasi.

Ja sitten tietenkin piti ostaa 
LP-levyinä kaikkien jazz-suu-
ruuksien musiikkia.

Mutta tämä ilta. Klubin sali 
oli tupaten täynnä innostunutta 
yleisöä, jota olisi ollut tulossa 
vielä toinen mokoma, jos vain 
olisi mahtunut.

Illan tervetulotoivotukset 
esitti puheenjohtaja Johannes 
Koroma, joka oli googlettamalla 
perehtynyt jazz-taustoihin. Sit-
ten lavalle pöllähti mainio kvin-
tettimme Seppo Hovi, piano, 
Pekka Sarmanto, basso, Jartsa 
Karvonen, rummut, Pentti La-
sanen, klarinetti ja saksofoni 
ja Markku Johansson, trum-
petti. Juonnoillaan Seppo Hovi 
osoitti olevansa huumorjmies 
vailla vertaa! Ja laulusolistina 
svengaili jazzlegenda Kari Fall, 
jonka Kari Fall Syndikaatti -yh-
tyeen soitosta ja Lahden Sini-

Johan oli JAzzIT!
Classic Jazz & Dinner 29.9.2012

Ossi Aallon orkesteri 1940 luvulla - ja ketäs siellä soittikaan: kunniakirjaherrat nro 1 ja nro 2

Svengiherrat Markku Johansson (vas.), Seppo Hovi, Pentti Lasanen, 
Pekka Sarmanto ja Jartsa Karvonen

Multi-instrumentalisti Eki Lindström 
tällä kertaa flyygelin kimpussa

sestä nautin lukemattomat kerrat 
tansseissa KY:llä 1960-luvulla. 
Kysyttäessä Karin lauluympy-
röiden jatkosta hän totesi, ettei 
osaa lopettaa!

Sitten vuorineuvos Mat-
ti Honkala kertoi yhdistyksen 
taustoista ja nykyhetkestäkin 
– tämähän oli yhdistyksen tär-
keä julkinen tapahtuma. Raimo 
Hertto puolestaan kertoili nuo-
ruudestaan Salossa ja tansseista, 
joissa hän onnekseen törmäsi tu-
levaan vaimoonsa.

Suomen PerinneJazz ry:n 
ensimmäiset kunniakirjat luo-
vutettiin saatesanoin kahdelle 
suomalaiselle jazz-suuruudelle: 
Erik ”Eki” Lindströmille nro 1 
ja Ossi Runteelle nro 2. Molem-
mat käyttivät puheenvuoronsa 
ja kertoivat taustoistaan ja te-
kemisistään. Ja Raili Koroma 

tunnelmoi Lindströmin sävyin 
kappaleessa Ranskalaiset korot.

Välillä nautittiin Klubin ra-
vintolan herkuista, ja kahvimu-
siikkia soitti DRB Swing Band.

(Puhe)äänessä olivat myös 
PerinneJazz ry:n puheenjohtaja 
Jaakko Rinne ja puuhamies Pe-
pe Teirikari, joka Filmi-Jatassa 
työskennellessään järjesti yhti-
ön toimitiloissa maukkaita jazz-
iltoja maan parhaiden jazzarei-
den voimin. Ja siellä kaikilla oli 
niin mukavaa...

Myös Ari Valjakka rokkasi 
aitoon 60-luvun tyyliin. Jaska 
Harjula kutsuttiin vuorollaan 
soittamaan pianoa, jonka säes-
tyksellä Esa ”Four Cats” Lauk-
ka lauloi.

Sittenpä ilta olikin jo niin 
pitkällä, ettei enempää muista. 
Oli aika lähteä svengaten koti-

konnuille.
Kiitokset kaikille illan jär-

jestäjille, esiintyjille ja vieraili-
joille. Lisää tämmöistä!

Aatu Leinonen 
Kuvat Jarmo Heinonen

”Suomen 
PerinneJazz 
esittää” 
–illassa Storyvillessä (Museo-
katu 8) ke 16.1. 2013 klo 21.30 
alkaen soittaa Suomalaisen 
Klubin jazzkvartetti: Sarpila, 
Sarmanto, Karvonen ja Hovi. 

Tervetuloa mukaan sven-
giin!



24
Helsingin Suomalainen Klubi

25
Helsingin Suomalainen Klubi

Kuuluisinkin kirjailija joutuu 
jossakin vaiheessa mietti-
mään, minkä nimen hän tule-
valle teokselleen antaa. Näin 
on varmaankin tapahtunut 
myös Sofi Oksaselle, kun Sta-
linin lehmien, Baby Janen ja 
Puhdistuksen jälkeen syntyi 
neljäs romaani Kun kyyhky-
set katosivat. 

nn Lukijalle jää vapaus kuvi-
tella tai keksiä, millainen tarina 
nimen taakse kätkeytyy. Käy-
tännössä käy tosin lähes aina 
niin, että kustantaja ehtii kertoa 
salaisuuden jo ennen kuin kirja 
ilmestyy kauppoihin.

Näin tapahtui myös kyyh-
kysten kohdalla. Puhdistuksen 
saaman valtaisan julkisuuden 
myötä kirjaillan kuulijat tie-
sivät etukäteen, että seuraava 
kirja käsittelee Viron historian 
dramaattisia vaiheita, kun kah-
den diktaattorin rautaiset kourat 
yrittivät sammuttaa pienen, itse-
näisen valtion vapauden liekin. 

Mutta mistä kyyhkyset len-
sivät kirjan sivuille?

Kirjailija vastaa: "Virolais-
ten muistelmissa saksalaismie-
hityksen ajoilta toistuvat usein 
kyyhkyset. Erään tuttavani iso-
äiti oli menettänyt tajuntansa 
pommituksissa. Kun hän heräsi 

sairaalassa ja katsoi ulos ikku-
nasta, hän näki kuinka saksalai-
set sotilaat jahtasivat kyyhkysiä. 
Sama tarina tuli esille useassa 
muussakin kuulemassani tari-
nassa. Kun sitten tapasin Tam-
pereella inkerinsuomalaisen 
pakolaisen, tämä muisti, kuin-
ka saksalaiset miehittäjät söivät 
pääskysiä."

Metafora pahuudesta

Kirjan nimeen kätkeytyy siis 
metafora kadonneesta pahuu-
desta (miehittäjästä), jonka van-
kilasta puhtaus (pulmunen) ja 
toivo (pääskynen) ovat päässeet 
karkuun.

Kirjasta itsestään ei löydy 
paljonkaan viittauksia kyyhky-
siin. Muutamia kuitenkin. 

"Talo oli autio ja siksi täy-
dellinen. En pitänyt siitä, kuten 
en enää muistakaan paikoista, 
joista ihmisiä oli kadonnut. Sak-
salaiset olivat syöneet kyyhky-
set myös täältä eikä vajan takaa 
enää kuulunut parven kujerrusta 
."

Runollisemmin ne tulevat 
esiin herkässä rakkauskohtauk-
sessa: "Minne oli kadonnut sak-
salaisen tuntu hänen iholtaan? 
Hän tuoksui minun maalleni, 
minun maastani syntyneelle ja 
minun maahani maatuvalle, mi-

nun maani omalle morsiamel-
le, ja äkkiä minulle tuli tarve 
pyytää anteeksi sitä, miten olin 
kohdellut häntä kovin huonos-
ti niin kovin usein. Tähdet sii-
vilöityivät pilvien takaa hänen 
silmiinsä ja ne olivat kuin mai-
dossa kylpeneet metsäkyyhky-
set ... Hänen niskassaan oli rau-
hanajan pehmeys."

Sofi Oksasen kieli on rikasta 
ja raikasta. "En enää kuulisi sik-
kurasilmäni naurun riplatusta." 
"Rouva Vaikin katse oli tiukka 
kuin kurpposlangilla tehty sol-
mu." "Vaimon katse rapsahti 
rikki kuin munan kuori". "Kus-
tantaja oli nykinyt pöytänsä ta-

kana lavottomasti kaulustaan, 
sen ja kaulan välissä oli maisku-
tellut pelko työn puolesta" jne. 

Lukija koville

Kirjailija Sofi Oksanen asettaa 
lukijan koville. Ensin marssite-
taan näyttämölle lukuisa määrä 
ihmisiä, joiden keskinäiset suh-
teet jätetään leijumaan ilmaan. 
Se vaatii lukijalta kärsivällisyyt-
tä, vaikka henkilöhahmot alka-
vat jokseenkin pian kiteytyä. 
Kerrontaa rytmitetään Hitlerin 
ja Leninin ajan postimerkeillä. 
Kestää kuitenkin tovin, ennen 
kuin varsinainen juoni aukeaa ja 
kuinka hitleristisyövän rikosten 

Rotatonta jauhelihaa ”lentäjälle”
Sofi Oksanen kirjaillassa 1.10.2012

Kirjailija Sofi Oksanen signeeraamassa neljättä romaniaan Kun kyyhkyset katosivat Klubin juhlasali oli viimeistä paikkaa myöten täynnä 
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paljastajasta tulee politbyroon 
säälittävä sätkynukke. 

Lukija voisi kuvitella, et-
tä kaikki tapahtuu unenomai-
sesti, yhden aivokopan sisällä. 
Mielikuvituksessa. Mutta ei. 
Tapahtumat kytketään taitavas-
ti tosiasioihin antamatta niille 
kuitenkaan ylivaltaa. "Vapaut-
taja Hitleristä" siirrytään suun-
nitelmallisesti Koologan leirin 
kauhuihin. Kyyhkyset ei ole 
historiankirja. Se on kaunokir-
jallisuutta. 

Se ei ole myöskään samalla 
tavalla dokumenttiromaani kuin 
Aleksandr Solzenitsyinin Kulag 
- vankileirien saaristo (jonka 
kirjailija Sofi Oksanen toi yk-
siosaisena, oman kustannusyh-
tiönsä, Silberfeldtin tuotteena 
näytille kirjailtaan). Kyyhky-
set ei kerro kirjoittajan oma-
kohtaiseen todistusaineistoon 
nojaten Viron miehitystarinaa. 
Mutta virikkeen koko psykolo-

gisen draaman jännitteelle on 
antanut konkreettinen henkilö 
Edgar Siegfried Meos (1901-
1974) kameleontti, joka onnistui 
petkuttamaan Viron, Saksan ja 
Neuvostoliiton tiedostelupalve-
lut niin täydellisesti, että hänen 
"artikkeleitaan" ja "valokuvi-
aan" pidettiin tosina vielä pit-
kään sen jälkeen, kun kyyhky-
set olivat kadonneet Viron maa-
perältä, jonka puna-armeija ja 
KGB ottivat haltuunsa (ks. Ivo 
Juurvee: KGB, Stasi ja Viron 
tiedusteluhistoria. Tosiasioiden 
ja propagandan välissä). 

Moes muokkasi itsestään su-
pertähden, lentäjän, joka kertoi 
vaarallisista tilanteista eri rin-
tamilla ja tarinoita siitä, kuinka 
hän oli keskustellut Leninin ja 
muiden kuuluisuuksien kanssa. 
Hän kirjoitteli artikkeleita ja oli 
kirjeenvaihdossa ympäri maail-
maa. Kun "ura" kääntyi lasku-
suuntaan, hänelle jäi vain yksi 

leuhkimisen aihe: hän saattoi 
saada rotatonta jauhelihaa. 

Yksin tuhon keskellä

Kyyhkysten päähenkilö Edgar 
Parts muistuttaa kirjallisuuden 
ja klassisen musiikin loput-
tomalta tuntuvaa inspiraation 
lähdettä, Faustia, joka myi sie-
lunsa paholaiselle ja sai vasti-
neeksi rajattoman tiedon - sillä 
poikkeuksella, ettei Parts kirjan 
lopussakaan kadu kauppaansa. 
Hänelle "tieto" on kauppatava-
raa, jota hän yrittää epätoivoi-
sesti tyrkyttää takaisin paholai-
selle, mutta onnistuu ainoastaan 
rikkomaan kaikki ihmissuhteen-
sa.

Lopulta Konttori, Kohteet ja 
"elimet" saavat yliotteen ja Ed-
gar Parts jää yksin tuhoamansa 
maailman keskelle. 

"Puna-armeija oli kuvannut 
Koogan leiriä kiitettävästi heti 
saapuessaan ja selkään ammut-
tujen joukosta Parts oli löytänyt 
omansa. Hänen onnekseen lai-
hat tai jo kuolleet muistuttivat 
aina toisiaan." 

"Toveri Parts tutkiskeli vai-
monsa olemusta toisen kerrok-
sen ikkunasta ... Hän sorautti 
ääntään sopivasti, peitti liikutus-
taan, vaikka se oli pikemminkin 
helpotus. Lääkärin puheiden pe-
rusteella vaimosta oli tullut vii-
meinkin seinähullu."

Weijo Pitkänen
Kuvat: Veikko Hannula

Lokakuun 2. päivän iltana 
klubin tiloihin oli luotu jä-
senten tutustuttavaksi täysi 
kattaus klubin harrastustoi-
mintaa. Kaikki harrastustoi-
mikunnan piiriin luettavat 
aktiviteetit olivat esillä. Myös 
ansiokas kuoro sekä mainiot 
orkesterit - puhallinorkesteri 
ja kevyen musiikin orkeste-
ri - kertoivat toiminnastaan. 
Kahdelta ensin mainitulta 
saatiin illan piristeeksi myös 
työnäytteitä.

nn Harrastusten illan toteu-
tustapa oli uusi. Järjestäjien ta-
voitteena oli aikaansaada illasta 
aiempaa elävämpi. Pöntöstä pi-
dettyjen esittelypuheenvuorojen 
sijasta kullakin harrastuksella 
oli oma ”ständinsä”, joilla har-
rastuspiirien vetäjät ja aktiivit 
kertoivat klubiveljille harrastus-
piirinsä historiasta, tavoitteista, 
kohderyhmästä sekä konkreet-
tisista aktiviteeteista. Vuorovai-
kutus oli kaksisuuntaista. Tilai-
suuteen tulleilta saatiin paljon 
hyviä ideoita toiminnan kehit-
tämiseksi. Monet harrastuspiirit 
olivat tuottaneet toiminnastaan 
esitteitäkin, joita halukkaat sai-
vat mukaansa.

Täydelliseksi tämänkertai-
nen harrastusten ilta olisi muo-
dostunut silloin, jos olisimme 
saaneet paikalle satamäärin 
sellaisia klubiveljiä, jotka eivät 
normaalisti klubilla vieraile tai 
jotka syystä tai toisesta eivät 
vielä ole löytäneet itselleen so-
pivia harrastuksia. Valitettavasti 
tähän emme yltäneet. Paikalla 

oli kyllä porukkaa, mutta sil-
mämääräisesti arvioiden stän-
deillä kierteli paljon sellaisia 
veljiä, jotka muutoinkin osallis-
tuvat klubin toimintoihin, tee-
mailtoihin ja eri harrastuksiin. 
En miltään osin väheksy heitä. 
Enemmänkin harmittelen sitä, 
että emme onnistuneet innosta-
maan paikalle klubilla harvem-
min vierailevia veljiämme.

Teimme osanottajien kes-
kuudessa kyselyn, jossa tiedus-
telimme kokemuksia illan toteu-
tustavasta sekä tarpeellisuudes-
ta. Kysyimme myös, mistä har-
rastuksista paikalla olijat olivat 
erityisen kiinnostuneita ja mitä 
mahdollisia uusia harrastuksia 
klubiin toivottiin.

Saamamme lähes neljäkym-
mentä vastausta kertoi yksiselit-
teisesti, että ”aktiivisemmaksi” 
muutettu harrastusten ilta vasta-
si odotuksia ja ylipäätään on tar-
peellinen. Monet toivoivat, että 
tämäntyyppinen harrastusten 
esittely yhdistetään uusien jä-
senten vastaanottotilaisuuteen. 

Näin voitaisiin saada kaksi kär-
pästä yhdellä iskulla. 

Monissa vastauksissa kiin-
nitettiin muutoinkin huomiota 
tilaisuudesta tiedottamiseen. 
Jos ja kun harrastusten esitte-
ly toteutetaan jatkossa uusien 
jäsenten illassa, mm. kummi-
en merkitys tuoreiden jäsenten 
innostamiseksi paikalle koros-
tuu. Muutoinkin meidän tulisi 
vahvistaa kummi-instituution 
merkitystä uusien jäsenten oh-
jaamiseksi klubitoimintaan sekä 
tutustuttamiseksi klubin aktiivi-
jäseniin. Tämä vanha perinne 
saattaa olla hiukan ruostunut ja 
kaipaisi kiillottamista.

Lopuksi haluan kiittää kaik-
kia harrastuspiirien toimijoita 
sekä kuoron ja orkesterien vetä-
jiä ja aktiiveja hienosta panok-
sesta harrastusten illan onnistu-
miseksi. Kiitos ja kumarrus kuu-
luvat myös klubin ravintolalle, 
joka ”sormiruokabuffet´llaan” 
kutkutteli kaikkien makuhermo-
ja mukavalla ja herkällä tavalla.

Teksti ja kuva Kalevi Suortti

Harrastusten koko kirjo esillä
Lukija voisi kuvitella,  
että kaikki tapahtuu 
unenomaisesti,  
yhden aivokopan sisällä.
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Eduskunnan perustuslaki-
valiokunnan puheenjohtaja, 
vuosina 1999–2005 oikeus-
ministerinä toiminut Johan-
nes Koskinen alusti 4.10.2012 
Helsingin Suomalaisen Klu-
bin oikeuspoliittisessa illassa 
perustuslakivaliokunnan 
toiminnasta ja ajankohtai-
sista oikeuspoliittisista kysy-
myksistä. 

nn Koskinen aloitti kertomalla 
eduskunnan valiokunnista ylei-
sellä tasolla. Eduskunnan suu-
ren valiokunnan ja 15 erikois-
valiokunnan työnjako perustuu 

löyhästi ministeriövastaavuu-
teen, ja paikat jaetaan parla-
mentaaristen voimasuhteiden 
mukaan. Suomessa valiokun-
tatyö on monien muiden mai-
den parlamentteihin verrattuna 
työlästä, sillä esitykset käydään 
huolella läpi sen sijaan, että ne 
puskettaisiin hallitusenemmis-
tön voimalla eteenpäin. 

Toisinaan käydään keskuste-
lua, mikseivät valiokunnat toimi 
kautta linjan avoimin ovin. Ai-
hetta käsiteltiin muun muassa 
perustuslakiuudistuksen yhtey-
dessä, jolloin todettiin valiokun-
tien merkittävän roolin syntyvän 

juuri siitä, että edustajat voivat 
valiokunnissa tehdä muutoksia 
ja kompromisseja myös opposi-
tio-hallitus -linjan yli. 

Koskinen toi esiin, että pe-
rustuslakivaliokunnan luonne 
poikkeaa olennaisesti muista 
valiokunnista: se ei ole poliit-
tinen valiokunta eli siellä ei toi-
mita eduskuntaryhmien jakolin-
jojen mukaisesti, eikä myöskään 
ryhmäkuri päde perustuslakiva-
liokunnan toimintaan. Eriäviä 
mielipiteitä ei perustuslakiva-
liokunnassa usein jätetä, mutta 
tällä vaalikaudella EU-asioiden 
kohdalla perussuomalaisten 
ryhmä on näitä jättänyt poliit-
tisista syistä, ja näin he pyrkivät 
hakemaan myös oikeudellista 
pohjaa EU-kritiikilleen.

Perustuslakivaliokunnan 
päätehtävä on antaa lausunton-
sa sen käsittelyyn tulevien la-
kiehdotusten ja muiden asioiden 
perustuslainmukaisuudesta sekä 
suhteesta kansainvälisiin ihmis-
oikeussopimuksiin. Lainsäädän-
tötyön osalta perustuslakivalio-
kunta valmistelee perustuslakia 
ja sen kanssa läheisessä yhtey-
dessä olevaa lainsäädäntöä, ku-
ten Ahvenanmaan itsehallintoa, 
vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja 
puoluelainsäädäntöä koskevat 
asiat. 

Kuten muissa erikoisvalio-
kunnissa, myös perustuslaki-
valiokunnassa käsitellään EU-
asioita, ja lisäksi sen sektorille 
kuuluvat ministerivastuuasiat, 
valtioneuvoston oikeuskansle-
rin ja eduskunnan oikeusasia-

Perustuslainmukaisuuden valvontaa 
yli poliittisten ryhmärajojen

miehen kertomukset sekä hal-
lituksen toimenpidekertomus. 
Koskisen mukaan sekä oikeus-
kanslerin että oikeusasiamiehen 
kertomukset ovat kehittyneet 
informatiivisempaan suuntaan, 
minkä ansiosta niitä voisi käyt-
tää nykyistä enemmän tukena 
oikeuspoliittisessa keskustelus-
sa.

Eurooppalaisten sopimus-
ten kohdalla perustuslakivalio-
kunta tarkastelee ennakollisen 
valvonnan kautta, missä mää-
rin ne mahdollisesti polkevat 
suomalaista perustuslakia; on-
ko tällainen konflikti olemassa, 
tarvitaanko vaikeutettua sää-
tämisjärjestystä vai ei. Kaikki 
tämänkaltaiset sopimukset tule-
vat valiokunnan tarkasteluun, ja 
koska tarkastelu tapahtuu enna-
kolta, on toimintatapa erittäin 
tehokas. 

Tällä hetkellä valiokun-
nan jäsenistä juristeja on vain 
muutama, mutta enimmillään 
heitä on ollut kahdeksan jäsen-
tä 17:stä. Valiokuntaneuvokset 
kokeneina valtiosääntöjuristei-
na tekevät lausuntoluonnokset 
ja laativat asiantuntijoiden kuu-
lemisen osalta 3-4 nimen lis-
tan, hankalimmissa tapauksissa 
voidaan tosin kuulla toistakym-
mentä asiantuntijaa. Kuulemi-
sen päätyttyä valiokunta antaa 
evästykset jatkovalmisteluun 
sihteereille, ja heidän laatimas-
taan luonnoksesta käydään en-
sin yleiskeskustelu ja sen jäl-
keen yksityiskohtainen käsitte-
ly. Hyväksymisen jälkeen niin 

perustuslakivaliokunnan kuin 
muiden valiokuntien päätökset 
ovat täysimääräisesti julkisia. 

Ajankohtaisista oikeuspo-
liittisista kysymyksistä Koski-
nen nosti esiin yksityisen py-
säköinninvalvonnan, ja lähitu-
levaisuudessa valiokunta joutuu 
ottamaan kantaa myös siihen, 
rajoittaisiko Suomen kansallista 
suvereniteettia, mikäli Euroo-
pan vakausmekanismista alet-
taisiin maksaa suoraa pankki-
tukea; kasvaisivatko riskit ja 
vastuut niin suureksi, että edus-
kunnan budjettivalta rajoittuisi. 

Käsittelyyn on tulossa myös 
koko kuntauudistuspaletti alka-
en kuntarakennelaista eli mil-
laisilla keinolla isompaan kun-
takokoon voidaan tähdätä. Val-
tionosuusjärjestelmän ja kun-
talain uudistamisen osalta jou-
dutaan punnitsemaan, kuinka 
hyvin kunnat yhtäältä vastaavat 
perustuslain kirjausta asukkai-
den itsehallinnosta ja toisaalta, 
miten kunnat huolehtivat vel-
vollisuudestaan keskeisinä sosi-
aalisia ja sivistyksellisiä oikeuk-
sia tuottavina tahoina. 

Kysymys- ja keskusteluosi-
ossa pohdittiin, kuinka suuri 
tiettyjen valtiosääntöoikeuden 
professoreiden dominanssi on 
asiantuntijakuulemisissa. Kos-
kisen puheenjohtajuuden aikana 
lavennusta on tietoisesti haettu 
julkisoikeuden puolelta sekä tie-
tyissä kohdissa eurooppaoikeu-
den ja kansainvälisen oikeuden 
tuntijoista siten, että nyt valio-
kunnan aktiivisessa käytössä on 

noin 15 asiantuntijaa. Koskinen 
myös muistutti, että perustus-
lakivaliokunnan kanta ei ole 
sidottu asiantuntijoiden enem-
mistön mielipiteeseen, vaan 
punnittavana ovat argumenttien 
vahvuus ja pitävyys. 

Perustuslakituomioistuimen 
osalta Koskinen totesi, että se 
koottaisiin samalla tavalla pie-
nestä joukosta asiantuntijoita, 
joten valiokuntajärjestelmä on 
terveempi, kun valiokunnassa 
on itsenäisiä, syvällisesti ajat-
televia jäseniä. Tällöin mukaan 
saadaan maallikkojärki ja koh-
tuusarviointi, eikä lausuntojen 
linjaaminen rajaudu kovin ka-
peaan valtiosääntöjuridiikkaan. 
Koskisen mukaan suhteellista-
minen onkin keskeisin lisäar-
vo, jonka perustuslakivaliokun-
tamallinen laillisuuskontrolli 
tuottaa. 

Illan lopuksi keskusteltiin 
Euroopan ihmisoikeustuomio-
istuimen päätöksistä, missä 
Koskinen korosti, että Suomen 
tulisi pitää kiinni tiukasti kiinni 
omasta oikeusjärjestelmästään. 
Esimerkiksi perustuslakimme 
on edelleen Euroopan moder-
nein, sillä siinä muun muassa 
nivellettiin kansainväliset so-
pimukset perustuslain sisään, 
mikä poisti tarpeen niiden rin-
nakkaiseen soveltamiseen. Tä-
tä seikkaa kannattaisi Koskisen 
mukaan pitää yllä myös oikeus-
poliittisessa keskustelussa. 

Kirjoittaja: Kirsi Airio
Kuva Arto Toivanen
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Klubimme  seniorilounaalla 
8. lokakuuta käsiteltiin ikään-
tyville ihmisille tärkeää asiaa:  
kodin vaarallisimman tien 
turvallisuuden parantamista. 
Tuo tie on matka vuoteesta 
vessaan. 

nn Klubiveljemme Jussi Pa-
pinniemi on työssään kansain-
välisessä tutkimus- ja tuotanto-
yrityksessä perehtynyt  erilai-
siin kylpyhuoneratkaisuihin ja 
erityisesti niiden turvallisuutta 
lisääviin tekijöihin. Hän esitte-
li  sanoin ja kuvin alan  tietoa 
meille aiheesta kiinnostuneille.  
Suositukset ovat syntyneet use-
an Euroopan maan lääkäreiden, 
hoitajien, arkkitehtien ja tilojen 

käyttäjien yhteisen  tutkimus- ja 
kehittämistyön tuloksena.

Mikä tekee tuosta lyhyestä 
paljon kuljetusta tiestä vaaral-
lisen? 

Siihen vaikuttavat monet 
seikat: kylpyhuoneen tai erilli-
sen wc:n koko ja muoto, kulku-
tien ja kohdetilan sijainti, koko, 
muotoilu  ja tukivarusteet.  

Tärkeää on myös lattioiden 
sekä tukivarusteiden materiaa-
li ja puhtaanapidon helppous.  
Vapaa lattiapinta helpottaa liik-
kumista ja tekee mahdolliseksi 
nosto- ja kuljetuslaitteiden tur-
vallisen käytön.

Kompastelun pelko lisää  
kaatumisvaaraa. Luonteva liik-

kuminen lisää turvallisuutta. Va-
rovaisuutta tarvitaan, mutta sen 
tulee perustua terveeseen kau-
punkilais- ja maalaisjärkeen, ei 
pelkoon. Turvallisuuden tunne 
lisää liikkumisen varmuutta.

Jos suunnittelet oman,  van-
hempiesi tai muiden omaiste-
si kodin kylpy- ja wc-tilojen 
rakentamista tai korjaamista, 
kannattaa kuunnella asiantun-
tijoiden ohjeita, vakuutti Jussi 
Papinniemi. Sen aiheuttama vai-
va ja kustannus voivat kääntyä 
säästöksi ja kipujen tai pitkäai-
kaista hoitoa vaativien sairauk-
sienkin torjunnaksi, jopa elin-
päivien lisääjäksi.

Meille ajassa ja iässä varttu-
neille herroille kodin vaarallisin 
tie on usein muita vilkasliiken-
teisempi. Meidän kannattaa tä-
mänkin vuoksi kiinnittää kaksin 
verroin huomiota sen turvalli-
suuteen.

Teksti: Antti Henttonen
Kuva: Arto Toivanen

Turvallisuuden tietoisku:

Kodin vaarallisin tie 
turvallisemmaksi

Jussi Papinniemi

The Beatles yhtyeen ensile-
vyn 50-vuotismerkkipäivää 
juhlistaen Klubilla esiintyi 
Jiri Nikkinen Trio, joka ”Rok-
kivaari” Jussi Raittisen tari-
nointia seuraten täytti Klubin 
pääsalin tutuilla sävelillä ja 
vei yleisön nostalgisiin 60-lu-
vun tunnelmiin.

nn Hampurin Reeperbahnin 
Star Clubilta alkanut tarina jat-
kui Liverpoolin Cavern yöker-
hoon, missä syntyi ”Mersey 
sound”. The Beatles otti ensi-
askeleitaan maailmanvalloituk-
seen.

Suomen nuorisomusiikissa 
esiintyivät jo ensimmäiset rauta-
lankayhtyeet, kun Yleisradiosta 
vielä kaikui turvallinen ”Tango 
merellä”.

Jussi Raittinen oli saanut ka-
verinsa tuomisina Englannista 
ensimmäisen Beatles-albumin 
”Please, Please Me”, joka sisälsi 
myös ensilevyn ”Love Me Do”.

Kun sitten ilmestyi ”Twist 
and Shout” ja Liverpoolin ”pit-

kätukat” alkoivat horjuttaa pe-
rinteisiä viihdemusiikin arvoja, 
alettiin Suomessakin ymmärtää 
aikakauden muuttuneen.

Vasta ”All My Loving” ja 
kaunis ”Yesterday” saivat laa-
jemman yleisön hyväksynnän,

Jiri Nikkinen ja Jiri Bertula 
(bassokitara) sekä Jarkko Ranta-
nen (rummut) soittivat Klubilla  
rehellisen suoraviivaista tulkin-

taa tutuista kappaleista ja ”jee, 
jee” hyräilyä taisi kuulua salin 
pöydistäkin.

Brittiläisen ruokakulttuurin 
helmi, ”Fish & Chips” oli Klu-
bin keittiössä saanut raaka-ai-
neekseen turskan sijasta hienos-
tuneemman kuhan. Tanssilattian 
kuumia rokkitunnelmia viilen-
nettiin jäätelöbaarin antimilla. 

Keikan jälkeen Jiri Nik-
kinen kertoili omasta Beatles-
kiinnostuksestaan. Hän oli vasta 
70-luvun alussa saanut yhtyeen 
viimeiseksi jääneestä ”Abbey 
Road” albumista innostuksen 
sen sisältämään musiikkiin. 

Jiri Nikkinen Trio on kier-
rellyt ympäri Suomea Beatles-
nostalgiaa viestittämässä. Oli 
hienoa kuulla heidän musisoin-
tiaan Klubilla 60-luvun tunnel-
maa luomassa.

Teksti ja kuvat Veikko Hannula

Takaisin 60-luvulle

Tanssilattialla riitti tungosta

Jussi Raittinen, Jiri Nikkinen, Jiri Bertula ja Jarkko Rantanen 
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”Ruuan laittamisesta 80 
prosenttia on esivalmistelua, 
tiskaamista ja siivoamista.  
Vain se 20 prosenttia on sitä 
hienoa työtä.” Näillä viisailla 
sanoilla klubiveli Jouni Päi-
völä saattoi 16 muuta Klubin 
Gastronomisen kerhon jäsen-
tä juhlalounaan valmisteluun 
lauantaina 14.10. Haaga-He-
lian opetuskeittiössä. 

nn Joululaulun sanoja lainaten 
herkkuja oli siellä monenlaista. 
Alkupaloiksi laitettiin paahto-
leipiä paistetulla ankanmaksalla 
ja luumu-sipuli Chutneyllä. Var-
sinainen ateria aloitettiin hum-
meri/parsahyytelöllä, jatkettiin 

Coeur de filet Wellingtonilla 
madeirakastikkeen ryydittä-
mänä ja Duchesse perunoiden 
kanssa ja koko koreus huipen-
nettiin mustaherukka-jugurt-
tijäätelöllä. Kaikki tehtiin nel-
jässä ryhmässä Jounin valvovan 
silmän alla.

Ankanmaksasiivujen paista-
misessa nopeus on kaiken ydin, 
eli vain hetki kuumalla pannulla 
molemmilta puolilta. Hummeri-
hyytelön idea perustui Gastro-
nomisen kerhon Lyonin vierai-
lun kokemuksiin vuonna 2011. 
Retkellä olleet kyllä kehuivat 
klubilaisten tekemää hyytelöä 
lyonilaista paremmaksi. 

Wellington on perienglanti-

laista juhlaruokaa, jossa nope-
asti ruskistettu sisäfilee paketoi-
daan ohueen voitaikinakuoreen, 
jossa on vielä sienimuhennosta 
lisukkeena. Komeus kypsen-
netään sitten uunissa. Pitkään 
porissut madeirakastike kruu-
naa ruoan. Jäätelössä taas he-
rukoiden kirpeys tasapainottuu 
kermalla, jugurtilla ja sokerilla 
loistavaksi yhdistelmäksi.   

Vieraan keittiön kirous tuot-
ti aluksi vaikeuksia, kun kippo-
ja, pannuja, lastoja ja erilaisia 
veitsiä etsittiin urakalla monista 
kaapeista. Kaasuliesi tuotti vai-
keuksia sähköhelloihin tottu-
neille, ja ammattimaiseen käyt-
töön tehdyt kylmälaitteet olivat 

yllättää tehokkuudellaan. Mutta 
loppujen lopuksi kaikki onnistui 
erinomaisesti. Jälkiruoasta to-
sin ei tullut täydellistä jäätelöä 
jäätelökoneen häiriöiden takia. 
Maku oli kuitenkin erinomai-
nen.

Tapahtuma kesti kokkauk-
sineen, aterioimisineen ja lop-
pusiivouksineen lähes kuusi 
tuntia. Iltapäivän aikana vaih-
dettiin lukemattomia ruokajut-
tuja ja –vihjeitä. Raaka-aineiden 
laadukkuuden tärkeys korostui 
monta kertaa. Aivan erityisesti 
jaksettiin hämmästellä sitä, et-
tä kotimainen tilli on  valitet-
tavan usein  mautonta. Italia-
lainen tuontitavarakin on usein 

parempaa. Etnisten kauppojen 
todettiin usein tarjoavan paljon 
maukkaampia yrttejä kuin taval-
liset marketit.

Ekstrabonuksena Jouni 
opetti kankaisten lautasliinojen 
taittelun kauniiksi viuhkoiksi.  
Kerhon puheenjohtajasta Jorma 
Hämäläisestä tuli nopeasti suo-
rastaan ammattilainen taittelun 
jalossa taidossa. Pitkä 17 hen-
gen ruokapöytä olikin todella 
upean näköinen.

Eikä toki ruokaa (eikä ruoan 
laittoa) ilman hyviä viinejä. Jyr-
ki Tarvonen ja Beverages Part-
ners Finland olivat auttaneet vii-
nien hankkimisessa. Parhaat kii-
tokset erinomaisista juomista, 

jotka siivittivät sekä kokkausta 
että kulinaarista keskustelua.

Lopuksi – siis paistista pääs-
tyä - oli kiitosten aika työryh-
mälle Jouni Päivölä, Panu Tik-
ka, Henrik Lönnberg ja Kalevi 
Nikkilä, joka oli suunnitellut ja 
järjestänyt tilaisuuden. Kiitokset 
ansaitusti osoitettiin myös Haa-
ga-Helialle, joka oli luovuttanut 
opetuskeittiönsä käyttöömme. 
Uskoaksemme se  palautettiin 
omistajalleen yhtä siistissä kun-
nossa kuin se oli kokkaustapah-
tuman alkaessa. 

Teksti Antti Aho
Kuvat Jouni Päivölä

Ankanmaksaa ja Wellington

Kokkaamiseen valmiina 17 klubiveljeä Touhua ja puuhaa monenmoista
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Lokakuun ministerilounaan 
vieraana piti olla liikennemi-
nisteri Merja Kyllönen (vas). 
Ajankohtaisuutta liikennemi-
nisterivierailusta ei puuttu-
nut, sillä juuri samoihin aikoi-
hin puitiin julkisuudessakin 
näyttävästi liikenneviraston 
pääjohtajan eroa. Liekö siinä 
syy, että lounasesitelmän 
pitäjäksi saapuikin ministerin 
sijasta kansliapäällikkö Harri 
Pursiainen. 

nn Harri Pursiainen tunnetaan 
yhtenä Suomen liikenne- ja 
viestintäpolitiikan vaikutusval-
taisimmista toimijoista.  Tilai-
suuden isäntänä toiminut Olli 
Alho saattoikin todeta ministe-
rin sijaistajaa esitellessään, että 
lounastilaisuutemme ei vaih-
doksesta kärsinyt ainakaan si-
sällöllisesti. Harri Pursiainen on 
tehnyt pitkän ja nousujohteisen 
uran liikenne- ja viestintäminis-
teriössä. Aloitettuaan TVH:n la-
kimiehenä vuonna 1979 hän on 
toiminut ministeriön nuorempa-
na ja vanhempana hallitussih-
teerinä, viestintämarkkinaosas-
ton apulaisosastopäällikkönä ja 
osastopäällikkönä sekä ylijoh-
tajana. Kansliapäälliköksi hänet 
nimitettiin vuonna 2006. Harri 
Pursiaisen asiantuntemusta on 
hyödynnetty myös kansainväli-
sillä foorumeilla, mm. Euroo-
pan komission tietoyhteiskunta-
asioista vastaavalla pääosastol-
la.

Niin, se ”kovin juttu”, mi-
kä kansliapäällikkö Pursiaisen 
virkamiesuralla on sattunut, 

ei sittenkään ollut pääjohtajan 
ero, vaikka tätä monet odotti-
vat. ”Kovimmaksi jutuksi” Pur-
siainen nimittäin nosti istuvan 
hallituksen liikennepoliittisen 
selonteon, joka annettiin edus-
kunnalle huhtikuussa tänä vuon-
na. Selonteolla hallitus ohjaa 
Pursiaisen mukaan maan liiken-
nepolitiikkaa radikaalisti uusille 
urille.

***
Kansliapäällikkö Pursiainen ki-
teytti uuden ja vanhan liiken-
nepolitiikan eron toteamalla, 
että uuden liikennepolitiikan 
tehtävänä on ratkoa liikenteen 
ja kuljetuksen ongelmia eikä 
vain päättää teiden ja rautatei-
den rakentamisesta taikka nii-
den rahoista. Liikennepolitiikka 
on yhä enemmän osa yhteis-
kuntapolitiikkaa. Vanhasta sii-
loajattelusta, jossa optimoidaan 
vain yhtä yhteiskuntapolitiikan 
lohkoa kerrallaan, ollaan siir-
tymässä kokonaisoptimointiin. 
Liikennepolitiikan osalta tämä 
tarkoittaa sitä, että hankkeita 
suunniteltaessa otetaan alusta 
lähtien huomioon maankäyttö, 
asuminen, liikenne, palvelujen 
kehittäminen, elinkeinotoiminta 
sekä ympäristöasiat MALPE+Y 
–malli)

Tuoreessa selonteossa esi-
tellään tästä ajattelusta konk-
reettinen esimerkki. Valtatie 12 
Lahden ja Kouvolan väliselle 
tieosalle oli suunniteltu vanhan 
mallin mukainen perusparan-
nus, jonka hinnaksi oli lasket-

tu 176 miljoonaa euroa. Käyt-
täjien ja intressitahojen kanssa 
käytyjen neuvottelujen pohjalta 
valmisteltiin uusi suunnitelma 
MALPE+Y –mallin mukaisesti. 
Rakennusurakan kustannusar-
vio on pudonnut noin 90 mil-
joonaan euroon ja ratkaistuksi 
saadaan kolme neljästä alkupe-
räisen suunnitelman kysymyk-
sistä.

Pursiaisen mukaan rajallisil-
la tiemäärärahoilla voidaan näin 
toteuttaa useampia hankkeita ja 
suunnittelumalli tarjoaa mah-
dollisuuden ottaa entistä parem-
min huomioon teiden käyttäjien, 
kuntien ja muiden intressiryh-
mien odotukset. Liikennejärjes-
telmän tulee olla renki, jonka 
avulla yhteiskunnan pyörät pyö-
rivät entistä liukkaammin, Pur-
siainen totesi.

***
Suomi on ollut pitkään viestin-
täteknologian kärkimaita maa-
ilmassa. Merkkejä siitä, että 
olisimme putoamassa kelkas-
ta, on kuitenkin ilmassa. Alan 
teollisuuden irtisanomiset ja 
tuotannon siirtyminen maas-
ta pois oirehtivat osaltaan täs-
tä kehityksestä. Liikennepal-
velut tarjoavat ison markkinan 
älyteknologialle. Monipuoliset 
navigointipalvelut, informaatio 
keliolosuhteista sekä väylien 
varrella sijaitsevista palveluis-
ta ja muun muassa rajanylitys-
muodollisuuksiin liittyvät säh-
köiset palvelut tekevät tuloaan.

Kansliapäällikkö Pursiaisen 
mielestä ICT-hyötyä ei vielä ole 
kyetty ottamaan irti liikennejär-
jestelmiä kehitettäessä. Suomi 
kuuluu hänen mukaansa näissä 
asioissa eurooppalaiseen keski-
kastiin, mistä ei voi olla tyy-
tyväinen. Älyliikenteen palve-
lut on Pursiaisen mukaan myös 
loistava mahdollisuus alan yri-
tyksille. Markkinat ovat globaa-
lit.

***
Pursiainen otti esille myös me-
riliikennettä ja sen myötä suo-
malaista teollisuutta puhuttavan 
rikkidirektiivin. Suomen ulko-
maankaupasta käydään 80 % 
meritse, joten kansliapäällikkö 
piti ymmärrettävänä, että direk-
tiivin vaikutukset kiinnostavat. 
Hän ei halunnut vähätellä on-
gelmaa, mutta katsoi kuitenkin, 
että sellaisiin taloudellisiin vai-
kutuksiin, mitä elinkeinoelämä 
esittää, hän ei itse usko.

Pursiainen korosti, että rik-
kidirektiivin taustalla on meri-
alan oman kansainvälisen jär-
jestön, IMO:n aloite, vaikka 
itse ratkaisut onkin tehty mm. 
EU:ssa. Suomessa on kiinnitetty 
huomiota siihen, että direktii-
vin asettamat päästörajat ovat 
Itämerellä merkittävästi tiu-
kemmat, mitä esimerkiksi Vä-
limerellä ja avoimemmilla me-
rialueilla. Tähän liittyen hallitus 
selvittää parhaillaan, miten suo-
malaisten varustamojen ja teol-
lisuuden kilpailukykyyn kohdis-
tuvia iskuja voitaisiin lieventää.

***
Liikennepoliittisilla ratkaisuil-
la on mahdollista aikaansaada 
myös merkittäviä säästöjä. Pur-
siainen otti esimerkiksi kuntien 
ja valtion ostamat kuljetuspal-
velut, kuten koulukuljetukset 
sekä sosiaali- ja terveyshallin-
non kuljetukset. Yhteensä ne 
maksavat tällä hetkellä noin 900 
miljoonaa euroa. Koordinaatiol-
la ja joustavilla järjestelyillä on 
hänen mukaansa saatavissa jopa 
600 miljoonan euron säästöt.

***
Suomi sijoittuu Pursiaisen mu-
kaan maailman logistiikkabaro-
metrissä kolmannelle sijalle ja 
on Euroopan kärkimaa. Uuden 
liikennepoliittisen selonteon 
mukaan näistä asemista ei ha-
luta luopua. Kansliapäällikkö 
totesi, että liikennejärjestelmä 
avaa mahdollisuuksia, luo kil-
pailukykyä ja vie Suomea maa-
ilmalle.

Venäjä on iso mahdollisuus, 
jonka hyödyntämistä on liiken-
neratkaisuilla aktiivisesti tuet-
tava. E18-tien kohentaminen 
moottoritieksi Turusta aina itä-
rajan Vaalimaalle asti on tähän 
liittyvä iso panostus. Parhaillaan 
rakennetaan tämän kokonaisuu-
den viimeisiä osioita. Hanke 
valmistuu näillä näkymin vuon-
na 2016.

Monista syistä johtuen Eu-
roopan painopiste näyttää siir-

tyvän Välimeren tasalta kohti 
Pohjoista Jäämerta. Tähän viit-
tasi kysymyksellään myös eme-
ritus-suurlähettiläs Antti Lassi-
la. Pohjoismaiden hallituksille 
tämä tuo mukanaan uusia haas-
teita. Miten varmistetaan väylä 
Jäämerelle? Tuleeko Murmans-
kin rinnalle luoda pohjoismai-
nen satamavaihtoehto? 

Kansliapäällikkö Pursiai-
nen piti tärkeänä, että Lassilan 
esille ottamia asioita seurataan 
aktiivisesti. Hän korosti kuiten-
kin realistina, että Suomella ei 
ole yksin varaa investoida Jää-
merelle ulottuvaan väylään, siis 
tiehen tai rautatiehen. Sellaisen 
hankkeen kustannukset on ar-
vioitu nousevan kahden miljar-
din euron tasolle. Yhteistyössä 
muiden kanssa hankkeen realis-
tisuus kuitenkin paranee, Pursi-
ainen totesi.

Uusia väylätarpeita syntyy 
myös kotimaisista hankkeista. 
Tästä ovat esimerkkinä Pur-
siaisen mukaan mm. lukuisat 
kaivoshankkeet sekä puunjalos-
tusteollisuuden muuttuvat logis-
tiset odotukset. Uusia teitä jou-
dutaan rakentamaan ja vanhat 
väylät tyhjentyvät liikenteestä.

***
Keskustelussa tuli esille 

myös liikennepolitiikan vaiku-
tukset kansalaisten terveyteen. 
Selonteossa tämä näkyy mo-
nella tavoin: julkisen liikenteen 
palvelujen kehittämisenä, vähä-
päästöisten ratkaisujen suosimi-

Harri Pursiainen: ”Kovin juttu,  
mitä urani aikana on tapahtunut”
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sena, kevyen liikenteen väylien 
suunnitteluna ja rakentamisena 
jne.

Tähän liittyi myös tilaisuu-
den päättänyt keskustelu no-
peusvalvonnan merkityksestä. 
Kansliapäällikkö Harri Pursiai-
nen totesi, että liikenneturval-
lisuus on Suomessa parantanut 
ratkaisevasti menneiden vuosi-
kymmenien aikana. Autokanta 
on parantunut, tiestö on kehit-
tynyt ja liikennejärjestelyissä 
turvallisuusnäkökohtia on pai-

notettu koko ajan yhä enemmän. 
Kun 1960-luvulla liikenteessä 
kuoli vuosittain noin 1000 hen-
kilöä, liikennekuolemien luku-
määrä tällä hetkellä on vuodessa 
noin 250.

***
Klubiveljet saivat tämänker-

taiseltakin ministerilounaalta 
runsaasti tietoa ja myös ajatel-
tavaa. Liikenneinvestoinnit ovat 
merkittävä osa valtion budjettia, 
eivätkä ne ole kunnillekaan hal-

poja asioita. Kuten eräs klubi-
veljemme totesi, oli kiva kuun-
nella rationaalista ajattelua pe-
rinteisen poliittisen pohdinnan 
sijasta. Liikennepolitiikan ko-
konaisoptimoinnille voi siis toi-
vottaa mitä parasta menestystä.

Se on meidän kaikkien etu.

Kalevi Suortti

Ilmavoimien komentaja 
kenraalimajuri Lauri Pura-
nen vieraili klubilla Ilmailun 
illan alustajana torstaina 18. 
lokakuuta ja veti salin lähes 
täyteen klubiveljiä. Keskuste-
lu kävi vilkkaana. Tässä tiivis-
tettynä komentajan näkemys 
ilmavoimista muutoksen 
keskellä.

nn Ilmavoimat on kokenut 
olemassa olonsa aikana monen 
monta muutosta, eikä muutos 
vieläkään ole ohi. Nyt ilmavoi-
mat osallistuu Puolustusvoima-
uudistukseen omalla merkittä-
vällä panoksellaan. Puolustus-
voimien niukkenevat resurs-
sit yhdistettynä materiaalin ja 
muiden kustannusten nousuun 
on pakottanut puolustusvoimat 
varsin radikaaleihin toimenpi-
teisiin, jotta puolustusvoimille 
käsketyt tehtävät kyetään toteut-
tamaan suorituskykyisesti ja us-
kottavasti. 

Ilmavoimien johtavana aja-
tuksena tässä muutoksessa on 
ollut turvata ilmapuolustuksem-
me suorituskyky keventämällä 
ilmavoimien rakenteita ja kes-
kittämällä toimintaa. Kauhavan 
ja Hallin tukikohtien sulkemi-
nen on kova toimenpide ja Len-
tosotakoulun ja Ilmavoimien 
Teknillisen Koulun henkilöstöl-
le sekä alueen asukkaille raskas 
asia. Tästä huolimatta olen va-
kuuttunut, että tehdyt toimenpi-
teet ovat olleet oikeat ja tuleva 
ilmavoimien rakenne on kom-
pakti ja ilmavoimien suoritus-
kyky turvattu. Lopputuloksena 

2015 on, että ilmavoimissa on 
Tikkakoskella yksi puolustus-
haarakoulu eli Ilmasotakoulu, 
kaksi hävittäjälennostoa: Karja-
lan lennosto ja Lapin lennosto 
sekä yksi kuljetus- ja ilmaso-
dantutkimuslennosto Satakun-
nan lennosto. 

Puolustusvoimauudistuk-
sessa ilmavoimien suoritusky-
vyn turvaaminen on keskeisin 
tavoitteemme. Ilmavoimien 
suorituskyky perustuu osaavaan 
henkilöstöön, oikeisiin toimin-
tatapoihin ja suorituskykyiseen 
kalustoon. Ilmavoimissa näitä 
kaikkia pyritään kehittämään 
tasapainoisesti. Ilmavoimien 
materiaalinen kehittäminen ete-
nee tällä hetkellä varsin hyvin. 
Keskivalvontatutkamme ovat 
juuri uusinnan alla, kaukoval-
vontatutkiimme tehdään parasta 
aikaa keski-iän päivitystä, kulje-
tuskoneemme ja yhteyskoneem-
me on uusittu, lentokoulutus on 
turvattu aina vuoteen 2035 asti, 
kun 26 Hawk-koneeseen teh-
dään ohjaamopäivitys, ja tär-
keimpänä päätaistelujärjestel-
mämme Hornetin suorituskykyä 
on kyetty ylläpitämään Midlife 
Upgrade (MLU)1- ja 2 -päivi-
tyksillä uhkaympäristön vaati-
musten mukaisena. Erittäin iso 
muutos ilmavoimien tehtäviin 
tulee MLU2:n myötä, kun Hor-
net-kalustolle kehitetään kyky 
ilmasta-maahan -operaatioihin, 
tätä kykyähän ilmavoimissam-
me ei ole ollut sitten Pariisin 
rauhansopimuksen. Nyt osana 
puolustusvoimiemme vaikutta-

miskyvyn kehittämistä Horne-
teihin hankitaan kauaskantavia 
JASSM-ohjuksia ja JSOW-lii-
topommeja sekä JDAM-täsmä-
pommeja. 

Ilmavoimiemme toimintata-
poja ja henkilöstön osaamista on 
kehitetty yhteistoiminnalla mui-
den suorituskykyisten ilmavoi-
mien kanssa, osallistumalla vaa-
tiviin kansainvälisiin ilmatais-
teluharjoituksiin ja evaluoimal-
la meidän hävittäjäosastomme 
Naton vaatimusten mukaiseksi 
sotajoukoksi. Tällä kaikella on 
kyetty kehittämään ilmavoimien 
suorituskykyä kotimaan puolus-
tustehtäviin sekä samalla osoit-
tamaan omaa osaamistamme 
ja suorituskykyämme rajojem-
me ulkopuolelle. Kaikki saadut 
opit tullaan siirtämään tulevai-
suudessa myös ilmavoimien va-
rusmies- ja reserviläiskoulutuk-
seen.

Puolustusvoimien tehtävänä 
on suojata maatamme sotilaalli-
silta hyökkäyksiltä, tukea muita 
viranomaisia ja osallistua kan-
sainväliseen kriisinhallintaan.

Ilmavoimilla on puolustus-
voimien päätehtävän toteuttami-
sessa selvä rooli, me vastaam-
me Suomen ilmapuolustuksesta. 
Tässä roolissa ilmavoimat toi-
mii ennaltaehkäisijänä, mahdol-
listajana ja ratkaisijana.

Puolustusvoimien ensisijai-
sena tavoitteena on ehkäistä en-
nalta mahdolliset hyökkäykset 
maatamme vastaan. Ennaltaeh-
käisijänä ilmavoimien merkitys 
on keskeinen. Ilmavoimillamme 

ILMAVOIMAT 
PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSESSA

Tampereen veljesklubiemme Suomalaisen Klubin ja Kauppaseuran johtokunnat kävivät 14.10. Klubimme 
johtokunnan vieraana. Kuvassa klubien puheenjohtajat Kari Neilimo (Tampereen Suomalainen Klubi),  
Johannes Koroma, sekä Teuvo Vastamäki (Tampereen Kauppaseura). Kuva Arto Toivanen

Tampereen Kauppaseuran ja 
Tampereen Suomalaisen Klubin vierailu

 Liikenneinvestoinnit ovat merkittävä 
osa valtion budjettia, eivätkä ne ole 
kunnillekaan halpoja asioita.
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on uskottava ja ympäristössäm-
me myös tunnustettu suoritus-
kyky ilmahyökkäyksen torjun-
taan ja hyökkääjän lyömiseen.  

Mahdollistajana ilmavoi-
mien tehtävänä on suojata maa-
voimien ja merivoimien perus-
taminen, keskittäminen ja myös 
niiden taistelua. Ilmasta-maa-
han -kyvyn kehittämisen myötä 
ilmavoimille syntyy kyky vai-
kuttaa asejärjestelmillä myös 
hyökkääjän maa- ja merivoi-
man taistelukykyyn.

Ratkaisijana ilmavoimat 
toimii kun se kykenee ylläpi-
tämään oman alueemme ilman-
herruuden ja tuottamaan hyök-
kääjän ilma-aseelle sellaiset 
tappiot, että hyökkääjä menet-
tää edellytykset hyökkäyksen 
jatkamiseen.

Ilmavoimia on kehitetty 
vuosikymmenet ilmavoimien 
oman henkilöstön määrätietoi-
sella työllä, puolustusvoimien 
johdon ohjauksella ja poliitti-
sen johdon hyväksymien linja-
usten mukaisesti. Tämän työn 
tuloksena on, että ilmavoimat 
on näissä edellä mainitsemis-
sani tehtävissä nyt suoritusky-
kyisempi kuin koskaan ennen 
historiansa aikana.

Ilmavoimien motto on: ” 
Suomella pitää olla uskottava 
kyky puolustaa ilmatilaansa”. 
Tähän me kykenemme tänään 
ja myös tulevaisuudessa. Tätä 
ei puolestamme kykene kukaan 
muu tekemään. 

Lauri Puranen

nn Helsingin Suomalaisen 
Klubin keilakaksikko Rauli As-
kolin ja Heikki Sarso voittivat 
ensimmäisen kerran YT-klubi-
en keilailumestaruuden Kemin 
Meriklubin isännöimissä ki-
soissa lokakuun 20.päivänä Ke-
missä. Parikilpailuna pelattua 6 
sarjan kilpailua johti kolmen 
sarjan jälkeen Kemin Meriklu-
bi vanhan maajoukkuekeilaa-
jan Martti Koskelan johdolla. 
Toisena oli Oulun Suomalainen 
Klubi ja kolmantena Helsingin 
Suomalainen Klubi. Seuraavat 
kolme sarjaa Rauli ja Heikki 
keilasivat erinomaisesti ja jät-
tivät sitkeästi taistelleen Oulun 
joukkueen toiseksi. Kemin po-
jilta loppuivat kaadot ja he si-
joittuivat kolmansiksi. 

Tapahtuma huipentui Ke-
min Meriklubilla palkintojenja-
koon ja hienoihin päivällisiin. 
Yhdessä totesimme, että en-
si vuonna on mestarien vuoro 
isännöidä näitä kisoja.

Tulokset:
1. Helsingin Suomalainen Klubi ............................................ 2702

(Rauli Askolin 1345 ja Heikki Sarso 1357)
2. Oulun Suomalainen Klubi .................................................. 2624

(Matti Kärsämä 1396 ja Timo Korvala 1228)
3. Kemin Meriklubi ................................................................ 2475

(Jorma Hipsi 1276 ja Martti Koskela 1199)

Henkilökohtaiset tulokset:
1. Matti Kärsämä Oulun Suomalainen Klubi ........................  1396
2. Heikki Sarso Helsingin Suomalainen Klubi ...................... 1357
3. Rauli Askolin Helsingin Suomalainen Klubi ..................... 1345

Kuvassa iloiset voittajat: Vasemmalta lukien Heikki Sarso, Matti Kärsä-
mä ja Rauli Askolin

nn Tenniksen nelinpelimesta-
ruuskilpailut pelattiin Talin Ten-
niskeskuksessa 25 osanottajan 
voimin.

Yli kuuskymmpisten kärki 
oli seuraava: 

1. Simo näkki 15 p. 
2. Nisse Wasenius 14 p.
3. Lauri Palojärvi 13 p. 
(osanottajia yli 60 v. sarjassa 

oli 17)

Alle 60 v sarjan kahdeksasta 
osanottajasta 

1. Ari Kourilehto 14.p, 
2.Jusssi Möttönen 13p.
3. Jyrki Berner 12 p, 
joten molemmissa sarjoissa 

sijoitusottelut olivat todella ta-
saisia taistoja.

yli 60-v sarjan voittaja Simo 
Näkki

alle 60 v.sarjan voittaja Ari 
Kourilehto.

Suomalaisen Klubin tenniksen 
nelinpelimestaruuskisat 4.11.2012

Klubille YT-klubien 
keilailumestaruus

SUOMEN PERINNEJAZZ RY:N TOIMINTA JATKUU 
HYVÄSSÄ YHTEISHENGESSÄ KLUBIN JA KLU-
BILAISTEN KANSSA. BAARI AUKEAA JO KLO 18. 
ILLAN MUSIIKISTA VASTAA SUOMALAISEN KLU-
BIN TRIO: SARMANTO, TOIVANEN, HOVI, FEAT. 
MARKKU JOHANSSON, TRUMPETTI JA KEITH 
HALL, RUMMUT. LAULUSOLISTINA SVENGAILEE 
KARI FALL. SPECIAL QUEST STAR LASSE MÅR-
TENSON KERTOO PERINNEJAZZISTA JA ESITTÄÄ 
MUSIIKKITUOKION ”TRIBUTE TO FATS WALLER” 

Ilmoittautuminen maksamalla illalliskortin hinta 70 
e tilille a´la Carhu oy FI 45 8024 0710 0921 28. Hintaan 
sisältyy kolmen ruokalajin illallinen kahveineen, ohjel-
mineen ja tansseineen. Viestikenttään merkintä esim. 9.3. 
Matti Meikäläinen x 2 = 140 e. Viime kerralla varauskiin-
tiö täyttyi jo kuukautta ennen tilaisuutta. 

Tervetuloa! 

POINTCOOL -
SERVICE OY

Pointcool - Service Oy
Konetie 1

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

e-mail. pointcool@pointcool.fi

Suurkeittiölaitteiden ja  
kylmäkalusteiden huolto 
pääkaupunkiseudulla

CLASSIC JAzz, DINNER AND 
DANCE SUOMALAISELLA 
KLUBILLA LA 9.3. KLO 19. 

Ilmavoimien motto on: 
” Suomella pitää olla 
uskottava kyky puolustaa 
ilmatilaansa”. 
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Sotilaspolitiikan illassa 
25.10.2012 esittäytyi uusi 
sotilaspolitiikan iltojen isän-
tä kommodori evp. Jaakko 
Savisaari. Hän itse käsitteli 
ensimmäisessä illassa Yhdys-
valtojen puolustuspolitiik-
kaa ja asevoimia.

nn Nyt, sotilaspolitiikan illan 
jälkeen, on käyty Yhdysvalto-
jen tärkeät vaalit, joissa valittiin 
presidentti, kongressin edusta-
jainhuone ja kolmasosa senaa-
tista. Kuvio ei muuttunut; presi-
denttinä jatkaa Barack Obama, 
senaatissa on demokraattienem-
mistö ja edustajainhuoneessa 
republikaanienemmistö. 

Yhdysvallat on toiminut 
samassa asetelmassa viimeiset 
kaksi vuotta. Kansan ja hallin-
non jakauduttua vielä entistä 
voimakkaammin kahtia vuoden 
2010 täytevaalien jälkeen, on 
päätöksenteko ollut vaikeaa; 
kongressi ei ole kyennyt teke-
mään kompromisseja ja pre-
sidentin on ollut hyvin vaikea 
viedä eteenpäin haluamiaan uu-

YHDYSVALTOJEN 
PUOLUSTUSPOLITIIKKA JA 
ASEVOIMAT

distuksia. Teekutsuliikkeen vai-
kutuksesta republikaanit ovat 
vaatineet rajuja leikkauksia liit-
tovaltion budjettiin ja liittovalti-
on vallan rajoittamista. Sisäpo-
litiikka on vaikuttanut vahvasti 
ulkopolitiikkaan. Ilman komp-
romisseja vuodenvaihteessa on 
uhkaamassa aiemmin säädetyn 
lain mukainen radikaali meno-
jen leikkaus ja veronkorotuk-
set, joilla tavoitellaan valtion-
talouden alijäämän vähentämis-
tä. Leikkaukset vaikuttaisivat 
merkittävästi myös asevoimiin. 
Politiikan on muututtava siten, 
että kompromisseja kyetään te-
kemään. Muutoin tulevaisuus 
näyttää huonolta. Yhdysvaltojen 
vuonna 2008 alkanut talouden 
raju taantuma on osin korjau-
tunut, mutta talouden vahvistu-
minen ei ole vieläkään varmaa.

Kylmän sodan aikana Yh-
dysvalloilla oli vain yksi vas-
tustaja: Neuvostoliitto ja sen 
levittämä kommunismi. Neu-
vostoliiton hajottua Yhdysvallat 
eli etsinnän aikaa, selvää vastus-
tajaa ei ollut. Mutta 11.9.2001 
muutti kaiken. Islamilainen 
terrorismi ja Etelä-Aasia olivat 
selvä painopiste. Irakin sodan 
päätyttyä ja Afganistanin tais-
teluoperaation lopun ollessa 
näkyvissä on Yhdysvallat siir-
tymävaiheessa vastatakseen 
tulevaisuuden haasteisiin. Po-
tentiaalisen vastustajana ja Yh-
dysvaltojen toimintavapauden 
ainakin alueellisena kiistäjänä 
nähdään Kiina. Yhdysvallat 
siirtääkin lähivuosina merkittä-

viä lisäsuorituskykyjä Tyynen-
meren – Aasian alueelle. Kii-
naan pyritään luomaan avoimia 
ja läpinäkyviä suhteita, mutta 
Yhdysvalloissa ei ymmärretä 
Kiinan pitkän tähtäimen strate-
gisia tavoitteita eikä Kiina py-
ri auttamaan ymmärtämisessä. 
Kiinan asevoimien kehittämi-
nen huolestuttaa Yhdysvaltoja. 
Vastapainoksi Yhdysvallat on 
pyrkinyt kehittämään kumppa-
nuutta mm. Intian kanssa, mut-
ta Intia ei halua sitoutua yhteen 
kumppaniin. Yhdysvallat pyr-
kii lisäksi solmimaan kumppa-
nuuksia useiden maiden kanssa 
ja pyrkii saamaan kumppanit 
toiminaan alueellisesti yhdessä, 
jotta Yhdysvaltojen ei tarvitse 
sitoutua alueellisen turvallisuu-
den takaajaksi. Lähi-itä ja Etelä-
Aasia tulevat olemaan edelleen 
Yhdysvalloille tärkeä alue ja 
Yhdysvallat tulee ylläpitämään 
merkittävää läsnäoloa alueella.

Yhdysvallat on syntymäs-
tään saakka korostanut merten 
vapautta. Nyt tämän lisäksi toi-
mintavapaus on erittäin tärkeää 
avaruudessa ja kyberavaruudes-
sa. 

Yhdysvallat on siirtymässä 
kahdesta kapinallisten vastai-
sesta operaatiosta kohtaamaan 
huomispäivän haasteet. Vuo-
den 2012 strategia-asiakirjan 
mukaan terrorismin vastainen 
taistelu tulee jatkumaan ja Yh-
dysvallat on valmis ennaltaeh-
käisemään ja torjumaan hyök-
käykset, projisioimaan voimaa 
vastatoimista huolimatta sekä 

turvaamaan talouden ja turval-
lisuuden intressit erityisesti län-
tiseltä Tyyneltämereltä Intian 
Valtamerelle ulottuvalla alueel-
la. Joukkotuhoaseiden leviämi-
sen estäminen on Yhdysvalloil-
le tärkeää. Samalla Yhdysvallat 
ylläpitää oman ydinpelotteensa. 
Lähi-idässä läsnäolo säilyy voi-
makkaana, sillä alueen vakaus 
on tärkeää. Eurooppa on Yh-
dysvalloille tärkeä kumppani ja 
Naton artikla 5 säilyy  edelleen 
voimassa. Venäjä on Yhdysval-

loille haaste, koska tavoiteltua 
kumppanuutta ei ole kyetty ra-
kentamaan. Yhdysvallat pyrkii 
säilyttämään toimintavapauten-
sa merellä, ilmassa, avaruudes-
sa ja kyberissa. Kumppanuuksia 
haetaan eri puolilta maailmaa ja 
Yhdysvallat osallistuu humani-
taariseen ja luonnonkatastrofien 
avustustoimintaan.

Irakin operaation lopputilaa 
pidetään Yhdysvalloissa jon-
kin asteisena voittona, vaikka 
Yhdysvallat olisi halunnutkin 

jatkaa läsnäoloa Irakissa Iranin 
uhasta johtuen. Afganistanis-
sa valmistaudutaan henkisesti 
jonkin asteiseen epäonnistumi-
seen. Operaation kannatus on 
ollut pitkään laskussa ja taiste-
luoperaation on loputtava vuon-
na 2014. Pakistan on Yhdys-
valtojen suurin haaste alueella, 
maa on ratkaiseva Afganistanin 
tulevaisuuden kannalta. Pakis-
tanin muutokset ovat epäsuo-
tuisia kumppanuuden syventä-
misen kannalta. Yhdysvaltojen 

Yhdysvallat on syntymästään saakka korostanut 
merten vapautta. Nyt tämän lisäksi toimintavapaus 

on erittäin tärkeää avaruudessa  
ja kyberavaruudessa. 
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Noin 200 000 vahvuisesta merijalkaväestä on tullut Irakin 
ja Afganistanin operaatioiden myötä ”toiset maavoimat”. 
Merijalkaväellä on halu palata merelle ja palauttaa kyky 
omanlaisiinsa erikoisoperaatioihin.
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asevoimat osallistuvat myös 
merirosvouksen vastaiseen ope-
raatioon Afrikan Sarven alueel-
la ja salakuljetuksen vastaiseen 
operaatioon  Karibianmerellä ja 
Tyynellämerellä sekä Meksikon 
vastaisella rajalla.

Yhdysvallat pyrkii rakenta-
maan kumppanuuksia eri puo-
lilla maailmaa. Tavoitteena on 
alueiden vakaus ja niiden kyky 
itse huolehtia turvallisuudesta ja 
vakaudesta, ettei Yhdysvaltojen 
tarvitse sitoutua uusiin operaa-
tioihin. Liittolaisista Australia 
on nousemassa hyvin tärkeäksi. 
Yhdysvallat on  pettynyt moniin 
Nato-liittolaisiin, koska ne ovat 
leikanneet kykyjään osallistua 
operaatioihin. Kiinan kanssa 

Yhdysvallat pyrkii rakentamaan 
luottamukselliset, läpinäkyvät 
suhteet, mutta pyrkii samalla 
vastapainoksi luomaan syvene-
vää kumppanuutta Intian kans-
sa. Intia ei halua tukeutua yhteen 
strategiseen kumppanuuteen, 
pääasiassa uuden kolonialismin 
pelossa. Venäjä on jäänyt jonkin 
verran huomiotta Yhdysvaltojen 
ulko- ja puolustuspolitiikassa. 
Yhdysvaltojen kumppanuudet 
Latinalaisessa Amerikassa ovat 
kehittyneet suotuisasti, mutta 
Afrikassa on edelleen runsaas-
ti haasteita. Yhdysvallat pyrkii 
saamaan kumppaninsa ja liitto-
laisensa toimimaan tiiviissä alu-
eellisessa yhteistyössä.

Yhdysvaltojen maavoimien 

ja merijalkaväen operaatiotem-
po on ollut viimeiset kymmenen 
vuotta hyvin raskas. Joukot ovat 
kuluneet ja kalusto ja toiminta-
tavat muuttuneet yksipuolisesti 
kapinallisten vastaisia vakautta-
misoperaatioita vastaaviksi. Eri-
koisjoukkojen ja miehittämät-
tömien ilma-alusten käyttö ja 
suorituskyky ovat lisääntyneet 
ja trendi jatkuu. Tulevaisuuden 
konfliktit pyritään ratkaisemaan 
ilma- ja merivoimien yhteisope-
raatioilla ja erikoisjoukkojen 
käytöllä. Oma ydinpelote yllä-
pidetään tehokkaana ja turval-
lisena ja ohjuspuolustusjärjes-
telmää kehitetään, samoin ava-
ruus- ja kyber-toimintakykyä.

Runsaan miljoonan soti-

laan maavoimia tullaan supis-
tamaan vajaalla 10 prosentilla, 
mutta maavoimat tulee edelleen 
olemaan suurempi kuin ennen 
11.9.2001 terroristihyökkäyk-
siä. Maavoimien kalustoa kehi-
tetään, vaikka futuristista Future 
Combat System –hanketta onkin 
leikattu.

Merivoimien vahvuus on 
kolmannesmiljoona merisoti-
lasta, vajaat 200 laivaa ja va-
jaat 4000 lentokonetta. Laivasto 
jatkaa hävittäjien, kevyempien 
taistelualusten (Littoral Combat 
Ship) ja ydinsukellusveneiden 
hankintaa. Futuristisista hank-
keista on osin luovuttu. Kiinan 
ballististen ohjusten, sukellus-
veneiden ja kyber-toimintaky-
vyn nähdään uhkaavan laivas-
ton toimintavapautta. Strategia 
korostaa yhteistyötä liittolaisten 
ja kumppanien kanssa. Merivoi-
mat panostaa miehittämättömiin 
ilma- ja vedenalaisiin järjestel-
miin. Merivoimistakin on ollut 
jatkuvasti noin 15 000 merisoti-
lasta Irakin ja Afganistanin ope-
raatioissa.

Noin 200 000 vahvuisesta 
merijalkaväestä on tullut Irakin 
ja Afganistanin operaatioiden 
myötä ”toiset maavoimat”. Me-
rijalkaväellä on halu palata me-
relle ja palauttaa kyky omanlai-
siinsa erikoisoperaatioihin. Me-
rijalkaväen kalustoa kehitetään, 
mutta sen vahvuutta supistetaan 
noin 10 prosentilla.

Ilmavoimat ”kykenee edel-
leen hallitsemaan ilmatilaa, 
mutta lentää vanhimmalla ka-

lustolla kautta aikojen”. Ilma-
voimat pyrkii hallitsemaan il-
maa, avaruutta ja kyberiä. Pit-
kän kantaman iskukykyä ke-
hitetään, samoin tiedustelua ja 
valvontaa. Ilmavoimat hankkii 
hävittäjiä, strategisia pommi-
koneita ja ilmatankkauskoneita 
vanhenevien tilalle sekä uusia 
miehittämättömiä ilma-aluksia. 
Yli puolet valmistuvista len-
toupseereista aloittaa lentämällä 
miehittämättömiä ilma-aluksia.

Yhdysvaltojen erikoisjouk-
kojen vahvuus on noin 55 000. 
Ne ovat ”maailman tehokkain 
kevyt taitelujoukko”. Vain pieni 
osa erikoisjoukoista on kovaa 
kärkeä (man hunting), pieni osa 
pehmeää (soft power), pääosa 
siltä väliltä. 

Kotimaan turvallisuuden 
ministeriön alaista rannikko-
vartiostoa kutsutaan viidennek-
si sotilaalliseksi puolustushaa-
raksi. Rannikkovartiostolla on 
perinteiset rannikkovartioston 
tehtävät, mutta se osallistuu ase-
voimien rinnalla myös operaa-
tioihin globaalisti, esimerkiksi 
Persianlahdella ja Afrikan Sar-
ven alueella. Rannikkovartios-
ton arktinen toimintakyky on 
lähes kadonnut eikä tule korjau-
tumaan seuraavaan kymmeneen 
vuoteen.

Kyber ja avaruus nähdään 
Yhdysvalloissa toisiinsa liit-
tyvinä toimintatiloina, joissa 
kaikilla on oikeus toimia, mut-
ta joissa Yhdysvallat pidättää 
oikeuden puolustaa omia in-
tressejään. Yhdysvaltojen ky-

bertoimintakyky on pääasiassa 
puolustushallinnossa. Satelliitit 
ovat erittäin keskeinen osa joh-
tamisjärjestelmää, tiedustelua ja 
paikannusta.

Yhdysvaltojen asevoimat 
pysyvät kiistatta maailman suo-
rituskykyisimpinä asevoimina 
nähtävissä olevaan tulevaisuu-
teen. Enää ei Yhdysvallat kui-
tenkaan kykene kahteen yhtai-
kaiseen laajamittaiseen maaope-
raatioon, vaan yhteen suureen 
ja yhteen – kahteen pieneen. 
Tulevat konfliktit pyritään rat-
kaisemaan ilma- ja merivoimien 
yhteisoperaatioilla ja erikoisjou-
koilla. Menneiden operaatioi-
den hinta kasvaa jatkuvasti, kun 
kaatuneiden perheistä, haavoit-
tuneista ja veteraaneista huo-
lehditaan annettujen lupausten 
mukaisesti.

Jaakko Savisaari

Kuvat US Navy

Yhdysvallat pyrkii rakentamaan kumppanuuksia eri puolilla 
maailmaa. Tavoitteena on alueiden vakaus ja niiden kyky itse 
huolehtia turvallisuudesta ja vakaudesta, ettei Yhdysvaltojen 
tarvitse sitoutua uusiin operaatioihin.
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Jo kuudennet puhallinorkes-
terin konserttitanssiaiset toi-
vat esiin kaksi legendaarista 
taiteilijaa, joiden syntymä-
päiviä juhlittiin tänä vuonna: 
Erik Lindström 90 v. Ja Ossi 
Runne 85 v.  Upeasti soitta-
vaa puhallinorkesteriamme 
johti sen kapellimestari, dir.
mus. Paul Jaavamo. Hän oli 
myös loistavana trumpettiso-
listina. Laulusolistina piti olla 
Inga Sulin, mutta hän joutui 
valitettavasti viime hetkellä 
perumaan tulonsa. 

nn Konsertin juonsi allekir-
joittanut Aarno Cronvall ja illan 
isäntänä oli orkesterimme aina 
aktiivinen perustajajäsen Timo 
Kivi-Koskinen. Elegantti, ma-
kuhermoja hyväilevä illallinen 
oli luonnollisesti A´la Carhun 
loihtima. Miia Makkonen ja 
Petri Karhu tiimeineen osuivat 
jälleen lempeän herkullisesti 

sieluun ja sydämeen.
Taiteilijalegendat Erik 

Lindström ja Ossi Runne, ei-
vät päässeet itse paikalle, mut-
ta sävellysten ja melodioiden 
kautta he olivat vahvasti esil-
lä. Konserttisuudessa oli monia 
Erik Lindströmin sävellyksiä ja 
useat muut kappaleet taas toi-
vat esiin muistoja Ossi Runnen 
häikäisevästä trumpettitaiteesta. 
Paul Jaavamo oli sovittanut val-
taosan sävellyksistä. 

Illan hauska yllätys oli, kun 
Timo Kivi-Koskinen soitti Erik 
Lindströmille kesken konsertin 
ja me kaikki saimme lämpimät 
terveiset maestrolta ja hän sai 
vielä puhelimen kautta kuulla 
omaa musiikkiaan, jota orkeste-
rimme tulkitsi suurella tunteella 
ja kunnioituksella. Toinen hieno 
hetki oli, kun orkesterin eteen  
astui Raili Koroma - korot ko-
pisten - ja hän lauloi sensuel-

lin herkästi Erik  Lindströmin 
kappaleen ”Ranskalaiset korot”. 
Tämä oli Lindströmin Vuokko-
vaimon sanoitus nimimerkillä 
Hillevi. Raili Koromaa saimme 
kuulla vielä tanssiaisosuuden 
aikana.

Konsertti oli upea kokonai-
suus meille kaikille tuttuja sä-
vellyksiä vuosien varrelta. Illas-
sa oli nostalgiaa, ihanaa parfyy-
min tuoksua, säkenöiviä leidejä 
ja tietysti  -  korkojen kopinaa. 
Upean illallisen jälkeen alkoivat 
tanssiaiset, joissa jälleen soivat 
monet suosikkisävelmät vals-
sista rockiin. Klubiveljet veivät 
ylpeinä parketille daamejaan ja 
iloinen tunnelma siivitti loppu-
iltaa. Puhallinorkesterimme ja 
Paul Jaavamo ansaitsevat raiku-
vat aplodit 10-vuotistaipalees-
taan. Orkesteri on hyvä osoi-
tus klubimme korkeatasoisesta 
kulttuuritoiminnasta. Kuorom-
me ja jazzyhtyeemme ohella 
puhallinorkesteri on merkittävä 
osa kivijalkaamme ja samalla 
monien erilaisten tilaisuuksiem-
me tähtihetkiä.

Minulla oli suuri ilo ja 
kunnia juontaa konserttitans-
siaisemme. Sain itse perehtyä 
kahden suuren maestron elä-
mäntyöhön ja omalta osalta-
ni välittää sitä yleisöllemme ja 
samalla myös itse nauttia niin 
monista hienoista hetkistä, jotka 
toivat mieleen ihania elämyksiä 
vuosikymmenien varrelta tähän 
päivään.

Aarno Cronvall  

Klubin puhallinorkesterin 
konserttitanssiaiset 26.10.2012

Vasemmalta Puhallinorkesterin puheenjohtaja Timo Kivi-Koskinen,
solistina esiintynyt Raili Koroma sekä illan juontajana toiminut Aarno
Cronvall, joka selostuksellaan palautti kuulijoiden mieliin monien
vanhojen laulujen iki-ihanat sanoitukset. Kuva Elias Iirola

Lokakuun talouspolitiikan il-
lan teemaksi oli valittu euron 
tilanne ja tulevaisuus. Alus-
tajina olivat professori Sixten 
Korkman sekä ministeri Jaak-
ko Iloniemi. Illan keskustelua 
asiantuntevasti johdattele-
vana isäntänä toimi klubin 
puheenjohtaja Johannes 
Koroma. Ajankohtainen aihe 
ja mielenkiintoiset esiintyjät 
varmistivat sen, että klubira-
vintola täyttyi lähes viimeistä 
paikkaa myöten.

nn Syvyyttä ja perspektiiviä 
taustapuheenvuoroista ei puut-
tunut. Sixten Korkman toimi 
1990-luvun lopulla valtiovarain-
ministeriön kansantalousosas-
ton ylijohtajana ja vastasi niistä 
analyyseistä, joiden perusteel-
la Suomen euroon liittymisestä 
päätettiin. Jaakko Iloniemi oli 
samaan aikaan Elinkeinoelä-
män valtuuskunnan toimitus-
johtajana. EVA ajoi aktiivisesti 
Suomen EU- ja eurojäsenyyttä. 
Iloniemi sai tehtävänsä mukai-
sesti toimia hankkeen pääagi-
taattorina illan isännän ilmaisua 
lainatakseni. Johannes Koroma 
asetteli perustellusti myös omil-
le hartioilleen agitaattorin viit-
taa. Teollisuuden ja työnantajien 
keskusliiton toimitusjohtajana 
hänellä oli tärkeä rooli neuvo-
teltaessa niistä ehdoista, joilla 
teollisuus ja SAK saatiin EU:n 
ja euron taakse.

Tilaisuuden aluksi puheen-
johtaja Johannes Koroma joh-
datteli alustajia ja yleisöä käsillä 
olevaan teemaan. Suomi liittyi 

1990-luvun puolessa välissä 
Euroopan Unioniin. Eurokel-
poiseksi maaksi Suomi todettiin 
kymmenen muun maan kanssa 
vuonna 1998. Kreikka sai oike-
uden liittyä euroon vasta 2001. 
Muutamat euromaat ovat vuo-
sien saatossa ajautuneet syvään 
taloudelliseen kriisiin ja niiden 
hoitamiseen on myös Suomi 
osaltaan sitoutunut.

Johannes Koroma heittikin 
alustajille kysymyksen, oli-
ko Suomen viisasta aikoinaan 
liittyä euroon. Koroma lainasi 
myös eräitä asiantuntijoita, jot-
ka ovat viime aikoina kommen-
toineet esillä olevia vaihtoehtoja 
kriisistä selviytymiseksi. MIT:n 
professori Bengt Holmström 
on korostanut kurinalaisuuden 
merkittävää lisäämistä pankki-
maailmassa ja ehdottanut pank-
kiunionin muodostamista. Björn 
Wahlroos ei pidä pankkiunionia 
tilanteen ratkaisijana, mutta to-
teaa kuitenkin, että sellainen voi 
olla tarpeen. Sen ei kuitenkaan 
tule johtaa Wahlroosin mielestä 
yhteisvastuuseen. ETLA:n toi-
mitusjohtaja Vesa Vihriälä on 
taasen nostanut esille erityisen 
vakuusrahaston perustamisen, 
mitä hän pitää myös helpoim-
pana keinona hoitaa jatkossa 
vastaavia tilanteita.

Koroman lopullinen kysy-
mys kuului, oliko euroon liitty-
minen virhe, vai onko virheitä 
tehty vasta euron muodostami-
sen jälkeen?

Eurossa tai ulkona ei 
ratkaisevaa

Sixten Korkman aloitti arvioi-
malla, löytyykö euroon liitty-
neen Suomen ja euron ulkopuo-
lella olevan Ruotsin kehityk-
sestä eroja. Hänen mukaansa 
Suomen ja Ruotsin kansantalo-
uksien muutokset ovat olleet lä-
hes rinnasteisia koko rahaliiton 
ajan. Ruotsin kelluva kruunu ei 
ole ollut sille etu. Mahdolliset 
pienet erot eivät ole johtuneet 
niinkään eurosta, vaan enem-
mänkin elinkeinorakenteiden 
eroista. Lisäksi Ruotsin demo-
grafia on tasapainoisempi, kun 
meillä suurten ikäluokkien van-
heneminen rasittaa julkista talo-
utta varsin voimakkaasti.

Korkmanin johtopäätös oli, 
että jokainen maa pärjää, jos se 
harjoittaa vastuullista politiik-
kaa. Oli maa sitten kiinni eu-
rossa tai ei.

Valitettavana Korkman piti 
sitä, että se EMU, joka on toteu-
tunut ei ole se, mistä Maastrich-
tissä vuonna 1992 sovittiin. Maa 
toisensa jälkeen on rikkonut lä-
hes kaikkia yhteisvaluutan ta-
kana olevia periaatteita vastaan. 
Puhtain paperein ovat selvinneet 

Oliko euroon liittyminen virhe ja 
muita ajankohtaisia kysymyksiä

Kuva Arto Toivanen
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vain Luxemburg, Viro ja Suomi. 
Seurauksena on syntynyt useita 
kriisimaita, niistä uhkaavimpa-
na Kreikka.

Sixten Korkman näki tilan-
teeseen kolme ratkaisua. Hä-
nen ensimmäinen viestinsä me-
nee kriisimaille ja kuuluu, että 
”pankaa asianne kuntoon”. Hän 
ei kuitenkaan usko, että näiltä 
mailta voidaan vaatia paljoa-
kaan nykyistä enemmän. Jos ne 
kuitenkin ovat muutoksiin si-
toutuneet, niille voidaan antaa 
aikaa. Toiseksi näille on järjes-
tettävä tukirahoitusta. Samalla 
voidaan todeta kuitenkin, että 
takuita antavien maiden mitta 
alkaa olla täysi eikä vastuita 
nykyisestä voida kovin helpol-
la kasvattaa. EKP:n kassaa siis 
tarvitaan. Korkman katsoi, et-
tä pieni ja tietoisesti järjestetty 
inflaatio on parempi vaihtoehto 
kuin ”äkkikuolema”.

Kolmantena ja tärkeimpänä 
toimenpiteenä hän nosti esille 
sijoittajavastuun toteuttamisen. 
Vuonna 2010 siihen ei päästy, 
mitä hän piti ymmärrettävänä. 
Tulihan tilanne eteen monella 
tavoin yllätyksenä. Nyt ongel-
miin on kyetty valmistautu-
maan, minkä johdosta vastuita 
on siirrettävä kriisimaita rahoit-
taneiden pankkien omistajille 
sekä sijoittajille. Pankkien pää-
omitus on hoidettava Korkma-
nin mukaan kussakin maassa 
erikseen, mikä korostaa Saksan 
ja Ranskan kaltaisten isojen eu-
romaiden merkitystä.

Kansainvälisten ekonomisti-

en tapaan Korkman korosti, että 
liittovaltiokehitys ei ole ratkaisu 
käsillä olevaan kriisiin. Sen si-
jaan pankkiyhteistyötä ja –unio-
nia hän piti hyvänä ajatuksena. 
Pankit tulee saada yhteisen 
sääntelyn piiriin, ylikansallisen 
valvonnan piiriin ja kriisien hal-
lintaan on luotava toimiva jär-
jestelmä. Korkman kuitenkin to-
tesi, että pankkiunioni on vielä 
kaukana tulevaisuudessa ja sen 
syntyminen on varmasti monien 
riitojen takana.

Korkman ihmetteli, miksi 
Euroopan maat eivät ole op-
pineet USA:n pankkikriisistä. 
USA:ssa keskityttiin Lehman 
Brothersin kaatumisen jälkeen 
välittömästi pankkien terveh-
dyttämiseen. Euroopassa on va-
litettavasti jääty hänen mieles-
tään tässä asiassa odotustilaan.

Suomelle professori Kork-
man antoi ruusuja. Pankkien 
stressitestien vaatiminen ja mui-
den konkreettisten toimien aja-
minen on osoitus vastuullisesta 
toiminnasta. Vakuuksien vaati-
minen kuuluu samaan sarjaan.

Isojen tahdissa

Jaakko Iloniemi toi keskuste-
luun toisen näkökulman. Hän 
tarkasteli tilannetta valtioiden 
välisten valtasuhteiden ja yksit-
täisten maiden omien pyrkimys-
ten kannalta. Tähän liittyen hän 
lainasi keväällä 2012 kirjoitta-
maansa kolumnia ”Eurooppa-
laisempi Saksa – saksalaisempi 
Eurooppa”. Euroopan yhdenty-
mistä hän piti mitä suurimmas-

sa määrin Ranskan ja Saksan 
juttuna.

Ranskan voidaan hänen mu-
kaansa katsoa alkuvaiheessa 
dominoineen Euroopan yhden-
tymiskehitystä. Saksan yhdisty-
minen, joka koettiin ministeri 
Iloniemen mukaan rajuna asiana 
Pariisissa ja Lontoossa, on tuo-
nut Saksan Ranskan rinnalle Eu-
roopan mahtimaana. Iloniemen 
mukaan Saksan omanarvontun-
non palautuminen on tänään to-
siasia. Itäisen Saksan nostami-
nen oli kuitenkin Saksalle ran-
kempi asia taloudellisesti, mitä 
on ymmärretty. Sen sanotaan 
maksaneen 100 miljardia eu-
roa vuodessa kahdenkymmenen 
vuoden ajan, Iloniemi totesi.

Tästä saattaa myös johtua 
Saksan skeptisyys Välimeren 
maiden pelastusoperaatioita 
kohtaan. Jäljet itäisen Saksan 
”pelastamisen” kustannuksista 
pelottavat, Iloniemi arvioi.

EU ja euro ovat Saksalle 
erinomainen foorumi, kun se 
hakee mittansa mukaista ase-
maa Euroopassa ja globaalisti-
kin. Iloniemi katsoi, että kaikki 
eivät tästä taida pitää. Vaikka 
monen saksalaisen mielestä 
Saksan Markka (DEM) on ollut 
ja ehkä olisi jatkossakin merkit-
tävä kansallinen symboli, paluu 
entiseen ei ole Saksan agendal-
la, Iloniemi uskoi.

Keskustelussa perättiin alus-
tajien kantaa siihen, pystyvätkö 
kriisimaat huolehtimaan velois-
taan.  Korkmanin mukaan luot-
tamuspula esimerkiksi Kreikkaa 

kohtaan on tosiasia. Markkinat 
ovat siis oikeassa. Lainaa ja 
takuita myöntäneiden maiden 
kannalta tilanne on vaikea. Lisä-
vastuiden käsittely näiden mai-
den eduskunnissa tulisi varmas-
ti olemaan poliittisesti rankka 
asia. Korkman palasikin uudel-
leen kriisimaiden lainoittajien 
vastuuseen. Hänen mielestään 
rahoituslaitosten omistajat ja si-
joittajat saavat kyllä ratkaisuis-
taan kärsiä.

Ministeri Iloniemeltä tie-
dusteltiin, liittyykö mahdolli-
seen Kreikan kaatumiseen tur-
vallisuuspoliittisia näkökohtia. 
Iloniemi arvioi, että on siinä 
hiukan sitäkin ulottuvuutta. 
Kreikka on Naton jäsen. Se lie-
nee myös ainoa Nato-maa, joka 
tukeutuu tietyissä asioissa Ve-
näjään. Kreikan Venäjä-suhteel-
la on Iloniemen mukaan sekä 
historiallisia että uskonnollisia 
taustoja.

Iloniemi totesi kuitenkin, 
että tässä vaiheessa ajatellaan 
niin, että käsillä olevat ongelmat 
ovat Euroopan sisäisiä asioita, 
eivätkä sellaisia turvallisuuspo-
liittisia kysymyksiä, joista seu-
raisi Naton toimia.

Myös vakuudet kiinnostivat 
yleisöä. Korkman korosti, että 
Suomen politiikkana on ollut 
vaatia vakuuksia kaikille maille. 
Kreikan osalta ongelmana on, 
että sellaisiin perinteisiin va-
kuuksiin, kuten kiinteistöomai-
suus, ei ole mahdollisuuksia, 
kun maasta puuttuu kiinteistöre-
kisteri. Siltä osin, kun Suomi on 

vakuuksia saanut, ne ovat tulleet 
riihikuivassa rahassa.

Kriisimaiden tilanteen käsit-
tely on vaatinut parin kuluneen 
vuoden aikana euromaiden joh-
tajilta valtavia ponnisteluja ja 
lukemattoman määrän yhteisiä 
kokoontumisia. Jaakko Ilonie-
mi totesi tähän, että kokousten 
jälkeen jää usein epäselväksi, 
mitä oikeastaan on päätetty tai 
mistä on sovittu. Koska asia on 
poliittisesti hankala, osanottaja-
maiden ministerit tapaavat antaa 
oman maansa medialle omista 
lähtökohdistaan tavoitteellisia 
lausuntoja ja menee aikaa, en-
nen kuin ”yhteinen käsitys” asi-
oista selviää.

Hänen mielestään Euroopan 
talouskriisi on alentanut Unio-
nin arvovaltaa. Sen seurauksena 
yhä useammin suuret toimijat, 
kuten Venäjä, Kiina ja USA, hoi-
tavat asioita suoraan Euroopan 
suurten maiden kanssa. Tren-
dien ristiriitaa on muutenkin 
Euroopassa havaittavissa. Kun 
joissakin piireissä pyritään koh-
ti suurempaa poliittista unionia, 
samanaikaisesti on nähtävissä 
kansallisvaltioiden hajoamisen 
merkkejä. Tästä Iloniemi otti 
esimerkeiksi Katalonian pyr-
kimykset irtautua Espanjasta, 
Skotlannin itsenäisyysliikkeen 
sekä Belgian sisäisen tilanteen.

Suomi oikealla tiellä

Illan puheenjohtaja esitti alus-
tajille lopuksi kysymykset, mi-
ten Suomen käy ja mitä neuvoja 
alustajat haluaisivat antaa pää-

ministeri Kataiselle.
Professori Sixten Korkman 

totesi aluksi, että kun rahaliitto 
perustettiin toiveiden varassa, se 
tuntuu nyt pysyvän koossa pe-
lon takia. Suomen aseman hän 
kokee vahvistuneen kriisin aika-
na. Suomea kuunnellaan.  Siksi 
meidän tulee hakea aktiivisesti 
kriisiin ratkaisuja ja lähteä sii-
tä, että ongelmat on hoidettava. 
Eurobondien ulkopuolella tulee 
Korkmanin mielestä Suomen 
ehdottomasti pysyä. Sen sijaan 
ajatukseen, että Suomi irtautui-
si eurosta, hänen kantansa oli 
ehdoton ei. Korkman alleviiva-
si, että jos rahaliitto hajoaa, me 
kärsimme joka tapauksessa.

Hän lopetti toteamalla, et-
tä vaikka hallituksia pitää aina 
haukkua, Kataisen hallituksen 
toimia tässä asiassa ei voi hauk-
kua.

Iloniemen kyyninen ajatus 
Suomen näkymistä oli se, et-
tä meidän osuutemme eurosta 
on yhden prosentin tasoa, jota 
vastuullinen käyttäytymisemme 
ehkä hiukan nostaa, muttei kah-
denkaan prosentin tasolle asti. 
Suomi on aina hakenut itselleen 
kumppaneita ja ystäviä, joiden 
noudattama linja on ollut lähellä 
omaamme. Tälläkin kertaa täl-
laiseksi ystäväksi Iloniemi nos-
taa Saksan, joka on hänen mu-
kaansa meille hyvä kumppani.

Kalevi Suortti

EU ja euro ovat Saksalle erinomainen 
foorumi, kun se hakee mittansa mukaista 
asemaa Euroopassa ja globaalistikin. 
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Sodanjälkeisinä vuosina 
aktiivisinta aikaansa eläneet 
muistavat ulkoa kahdeksan 
miehen nimisarjan: Ramsay, 
Rangell, Reinikka, Ryti, Kivi-
mäki, Kukkonen, Linkomies, 
Tanner. "Sijaiskärsijämme", 
ns. sotaansyylliset, vaikka 
näin ei ääneen saanut sanoa 
eikä painottaa. Nimet muis-
tetaan yhdessä; Ryti, Linko-
mies ja Tanner tietysti myös 
erikseen.

nn - J.V., "Jukka" Rangell tun-
netaan Risto Rytin kautta, vah-
visti 5.11. kirjaillan vieras, klu-
biveli, dosentti Keijo K. Kulha, 
jonka aiheena oli hänen vast-
ikään valmiiksi saamansa Ran-
gellín elämäkerta, nimeltään 
"Rytin luottomies Jukka Ran-
gell". Viimeksi Kulhaa kuultiin 
muutama vuosi sitten Erkki Sa-
losen elämäkerran merkeissä. 
- Omia itsenäisiä kokemuksia 
Rangellílla oli kuitenkin vaikka 
muille jakaa. Vuonna 1894 syn-

tynyt Hauhon ja Tuuloksen ni-
mismiehen poika oli osakunta-
aktivisti (HO), ylioppilaskunta-
aktivisti, kolmiloikkaaja (SM), 
jääkärivärväri. Nuori juristi ete-
ni Osuuskassojen keskuslaina-
rahastosta Suomen pankkiin ja 
sen johtajistoon yhteisymmär-
ryksessä pankinjohtajan Risto 
Rytin kanssa. Rytin tultua - vas-
ten tahtoaan - pääministeriksi 
1939 luottomies seurasi häntä 
Suomen pankin pääjohtajana. 
Kun presidentti Kyösti Kallio 
dramaattisesti kuoli Helsingin 
rautatieasemalla 19.12.1940 
ja kun Ryti, joka jo viime ajat 
oli hoitanut sairaan presidentin 
tehtäviä, oli ilmeisin  seuraaja, 
Rangell joutui pääministeriksi. 

Politiikka, eritoten parla-
mentti- ja puoluepolitiikka, oli 
Rangellílle vierasta. Hänestä 
tuli presidentin, ei eduskunnan, 
pääministeri. Ja hän seurasi Ry-
tiä vankilaan, samassa joukossa 
tuomittuna, lavastetun sotasyyl-
lisyysoikeudenkäynnin jälkeen. 
Yhteiskunnallinen toiminta jat-
kui, "hiljaisten vuosien" jälkeen, 
KOP:n johtajistossa.

Oppimestareita ja 
kollegoja

- Ketkä olivat tärkeimmät Ran-
gellín uraan ja ajatteluun vai-
kuttaneet henkilöt? Kulha asetti 
kysymyksen. Hannes Gebhard, 
tilastotieteilijä ja maatalous-
poliitikko, Rangellín edeltäjä 
Osuuskassojen keskuslainara-
haston johtajana. Gebhard oli 
merkittävä maanomistusolojen 

selvittelijä ensimmäistä maail-
mansotaa edeltävinä vuosina; 
valitettavasti maareformiin as-
ti ei ehditty ennen sisäisen so-
dan puhkeamista. Gebhard oli 
maanviljelystieteen, kansanta-
louden ja tilastotieteen profes-
sori, Pellervo-seuran perustajia. 
Rangell oli Gebhardin nuorena 
kuolleen pojan ikätoveri, ehkä 
siksikin Gebhardin suojeluk-
sessa. Läheisiä työtovereita ja 
keskustelukumppaneita olivat 
uran mittaan Risto Rytin lisäksi 
kansantalousmies A.E. Tudeer; 
Rainer von Fieandt, PYP;n ja 
SP:n pääjohtaja, aikanaan pää-
ministeri; kansantaloustieteen 
professori Bruno Suviranta. 
Tärkeän keskustelukerhon itse-
ironinen nimi oli Yksinkertais-
ten yhdistys.

Pääministeri vastoin 
tahtoaan

Tunnettu on lause, jolla Kyös-
ti Kallio pakotti vastahakoisen 
Rytin suostumaan pääministe-
riksi: "Joka ei isänmaan vaaral-
lisessa tilanteessa suorita vel-
vollisuuttaan sillä paikalla, jo-
hon hänet katsotaan sopivaksi, 
on moraalisesti rintamakarkuri."  
Samalla logiikalla Rangell ai-
kanaan joutui pääministeriksi, 
itselleen vieraaseen tehtävään. 

Jatkosodan politiikan pai-
nopisteet olivat valtioneuvosto 
(joka kokoontui Suomen Pan-
kin holvissa) ja Mikkelin pää-
maja; eduskunta oli syrjässä. 
Eduskunnan keskustelut vuoti-
vat heti sekä saksalaisille että 

- lähinnä Ison-Britannian suur-
lähetystön kautta, niin kauan 
kuin se oli maassa - liittoutu-
neille ja siis myös Moskovaan. 
Yhdysvaltain edustustolla oli 
tässä myös osansa. Hallituksen 
parlamentaarisuuden laita oli 
niin ja näin: ei ollut selvää, et-
tä puolueet olisivat omien hal-
litusedustajiensa takana. Valta 
keskittyi päämajan rinnalla hal-
lituksen ydinryhmälle, joka oli 
kuta kuinkin vesitiivis. Rangell 
oli presidentin aseenkantaja sii-
nä missä kenraali Walden mar-
salkan. Marsalkka ei Rangellía 
juuri noteerannut. Olosuhteiden 
pakosta johtuvaksi katsottu val-
lan keskittäminen kasasi syrjään 
jääneissä tyytymättömyyttä, jo-
ka sitten johti rauhanopposition 
esiintymiseen ja myöhemmin 
sotasyyllisyyskysymykseen liit-
tyneisiin tunteenpurkauksiin. 
Turhautuneita olivat myöhem-
mät voimamiehet, Paasikivi ja 
Kekkonen, kumpikin tahollaan.

"Hiljaiset vuodet"

Tanneriin venäläisten tunteen-
omainen viha erityisesti kohdis-
tui, hänet ja Ryti haluttiin ran-
gaistaviksi. Kun syyllisyystut-
kimuksen painopisteinä olivat 
sotaan joutuminen ja sodasta 
irtoaminen, lankulle joutui mel-
ko syrjäisiäkin, kuten Reinikka 
ja Kukkonen. Talvisodasta ei 
saanut puhua. Mannerheim ja 
kenraalit oli rauhoitettu. Samoin 
Mauno Pekkala, joka olisi jouta-
nut tilille samoin perustein kuin 
hallituskumppaninsa, mutta hän 

oli mies naapurin mieleen. Ber-
liinin-suurlähettiläs Kivimäki 
joutui mukaan, sillä Neuvosto-
liiton järjestelmään ei kuulunut 
- tuskin kuuluu Venäjällä vie-
läkään - tehdä eroa poliittisesti 
vastuunalaisten ja virkamiesvel-
vollisuuttaan täyttävien välillä.

Useat näistä valtion van-
geista käyttivät aikansa kirjoit-
tamiseen, kirjoja syntyi. Ryti ja 
Kukkonen olivat liian sairaita 
jaksaakseen kirjoittaa. Rangell 
ei varsinaisesti ollut kynämie-
hiä, väitöskirja jäi haaveeksi. 
Ramsayn purjehdusmuistelmat 
hän tosin suomensi. Mutta van-
hana urheilijana Rangell kehitti 
tovereilleen tarpeellisen kunto-
ohjelman.  "Pitää elää sellainen 
elämä, ettei tarvitse muistella", 
hän sanoi.

Herrasmies ei muista 
pahalla

Pienessä maassa kaikki tuntevat 
toisensa. Sotasyyllisyysprosessi 
koetteli hermoja ja tuhosi ys-
tävyyssuhteita. Syytteeseenpa-
noa valmistelemaan määrätty 
oikeusneuvos Onni Petäys tunsi 
tehtävän niin raskaana, ettei jak-
sanut elää. Syyttäjäksi määrätty 
oikeuskansleri Toivo Tarjanne 
menetti monta ystävää. Oikeus-
ministeri Urho Kekkonen meni 
illalla ystävänsä Jukka Rangel-
lin luo kertomaan, että tämä pi-
dätettäisiin huomenna. - Men-
nään Mottiin päivälliselle, Ran-
gell vastasi. 

Rangell ja Kekkonen olivat 
tulleet tutuiksi ylioppilaskun-

nassa ja sitten urheilun järjes-
tömiehinä. Kun Kekkonen jat-
kosodan aikana tunsi olevansa 
tointa vailla, hän kääntyi pää-
ministeri Rangellin puoleen, ja 
tämä järjesti hänelle tehtäväksi 
siirtoväen huollon. Nyt Kekko-
nen virkansa puolesta edisti so-
tasyyllisyysprosessia välttämät-
tömäksi tuntemallaan tavalla: 
Hän sekä kirjoitti Hertta Kuu-
siselle asiasta välikysymyksen 
tekstin että laati siihen hallituk-
sen vastauksen. Kekkonen kä-
vi sittemmin katsomassa Ran-
gellia vankilassa. Myöhäisinä 
vuosinaan Kekkonen luonnehti 
sotasyyllisyyskysymystä elä-
mänsä vaikeimmaksi asiaksi. 
[Vaikeata koettavaa hänellä toki 
oli muulloinkin, keväästä 1918 
alkaen.] Rangell ei kantanut 
kaunaa, ei ainakaan näyttänyt 
sitä. Hän ja Kekkonen tapasivat 
myöhemminkin, juristiseurois-
sa ja metsästysretkillä. Rangell 
muistetaan erinomaisena seura-
miehenä.

"Hyvitys"?

Tuomioiden peruuttamista ja 
tuomittujen hyvittämistä on 
yhä vaadittu. Tähän on vastattu, 
ettei kunniaa, jota ei ole me-
netettykään, voi palauttaa. Yh-
teiskunnalla on ollut keinonsa 
epäsuoraan hyvitykseen. Linko-
miehestä tuli yliopiston rehtori 
ja kansleri, Ryti promovoitiin 
valtiotieteen kunniatohtoriksi, 
Tanner palasi eduskuntaan ja oli 
pitkään sosiaalidemokraattien 
vahva mies, Kivimäki kutsuttiin 

Lojaalisuudesta langetettu linnatuomio

J.V. Rangell Suomen kohtaloissa

Keijo Kulha
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Suomen tiedeakatemiaan, Ram-
say palasi Suomen höyrylaiva-
osakeyhtiön toimitusjohtajaksi, 
Rangell siirtyi KOP:n pääjohta-
jan varamiehen tehtävään siihen 
liittyvine luottamustehtävineen 
ja säilytti jäsenyytensä Kan-
sainvälisessä olympiakomite-
assa, Reinikka sai ministerin ja 
Kukkonen rovastin arvonimen. 
Presidentti Kekkonen muutti 
vuonna 1981 valtion protokol-
laa: arvojärjestykseen presiden-
tin, eduskunnan puhemiehen ja 
pääministerin jälkeen sijoitettiin 

valtioneuvos Fagerholm, pan-
kinjohtaja Rangell ja kenraali 
Airo.

*
Olisi luullut, että Suomen 

olympiakomitea olisi luopunut 
toivosta kesän 1940 olympiaki-
sojen suhteen, kun Neuvostoliit-
to Antinpäivänä 1939 hyökkä-
si Suomeen. Mutta eipäs. Kun 
talvisota oli sodittu, yhteisym-
märryksessä Kansainvälisen 
olympiakomitean kanssa lähe-
tettiin maailmalle ryhmäkysely, 

että oliko se siinä ja leikitäänkö 
taas. Yhdeksän maata vastasi, 
että kyllä tullaan kisailemaan 
jos kutsu käy, kolme oli epä-
varmoja, seitsemäntoista torjui 
ajatuksen ja kaksitoista jätti vas-
taamatta. Vasta kun Saksa hyök-
käsi Tanskaan ja Norjaan, olym-
piamiehet päättivät, että olkoon.

Yrjö Larmola

Teknologia-harrastuspiiri jär-
jesti Klubilla teknologia-illan 
torstaina 8.11.2012 klo19.00. 
Illan aiheena oli 3D tulostus- 
Valmistusteknologian radi-
kaalit innovaatiot ja niiden 
vaikutukset nyt ja tulevaisuu-
dessa.

nn Illan esitelmöitsijät ja pane-
listit olivat klubiveljemme Risto 
Linturi muutosjohtaja, Sovelto 
Oyj:stä sekä Jukka Tuomi, tut-
kimusjohtaja Aalto-yliopistolta, 
pj. Suomen pikavalmistusyhdis-
tys FIRPA.

Pikavalmistuslaitteita, eli 
3D-tulostimia on maailmassa 
nyt noin 100 000 kappaletta. 3D 
tulostusta käytetään mm. lento-
koneiden valmistuksessa (mm. 
Airbus) ja lääketieteen sovel-
lutuksista sekä lasten leluissa. 
Jopa kokonaisia talojen runko-
rakenteita voidaan tulostaa 24 
tunnissa niin kuin videolla tek-
nologiaillassa näimme. Penta-
gon on jo varustanut käyttöönsä 
3D tulostukseen sopivia kontti-
laboratorioita. 3D tulostus tuo 
myös uusia mahdollisuuksia 
alueilla, joissa on puutteellinen 
infrastruktuuri.

Teknologia on 3D tulostuk-
sessa mennyt melkoisesti eteen-
päin ja 3D tulostimien hinnat 
ovat tulleet radikaalisti alas.. Se 
miten 3D tulostus tulee vaikut-
tamaan materiaaliteknologian 
kehittyessä tavaroiden ja palve-
luiden tuottamiseen sekä siihen 
liittyvään logistiikkaan avaa uu-
sia tulevaisuuden näkymiä.

Klubiveljillä oli teknologi-

aillassa mahdollisuus  tutustua 
3D tulostuksella valmistettuihin 
esineisiin. Tulostettaessa muo-
vien lisäksi esineitä erilaisista 
komposiiteista ja metalleista 
esimerkiksi pronssin, alumii-
nin, teräksen ja titaanin lujuus 
vastaa parhaimmillaan taottuja 
metalleja. 

.
Pysyykö lainsäädäntö tässä 

kehityksessä mukana?. Tuleeko 
tulevaisuuden kyläsepille uusia 
tuotantotapoja ja palveluita? 
Miten immateriaalioikeuksien 
valvonta ja siihen liittyvät teh-
tävät muuttuvat? Mikä on ihmi-
sen työn osuus 3D-tulostuksen 
arvoketjusta? Miten Suomen 
koulujärjestelmä on ottanut huo-
mioon 3D tulostuksen merkityk-
sen? Kysymyksiä oli paljon ja 
keskustelu oli vilkasta. 

Teknologia-harrastuspiirin 

puolesta haluan kiittää vielä il-
lan esitelmöitsijöitä klubiveli 
Risto Linturia ja Jukka Tuomea 
sekä paikalla olleita klubiveljiä 
erinomaisesta teknologia-illas-
ta. Klubin seuraava teknologia-
ilta on 28.2.2013 ja aiheena on 
Suomen kansallinen kybertur-
vallisuus. Kannattaa seurata 
Klubin tiedotusta.

Marko Miinin
Klubin teknologia-harrastus-

piirin pj.

Klubin teknologia-ilta 8.11.2012: 

3D tulostus 
Valmistusteknologian radikaalit innovaatiot ja niiden 
vaikutukset nyt ja tulevaisuudessa

Kunnalisvaaleista riitti vielä puhuttavaa, kun pöydän taakse astuivat ex-päätoimittaja Ari Valjakka, ex-kans-
liapäällikkö Kari Välimäki ja ex-puoluesihteeri Aarno Kaila. Ilta oli antoisa, vaikkei vaalien lopputulos puhuji-
en mukaan ennakoikaan kuntatalouksien ja terveydenhoidon ongelmien nopeaa ratkaisua. 
Kuva Jarmo Heinonen

Klubi-ilta.- kunnallisvaalit Risto Linturi. Kuva Arto Toivanen

Vasta kun Saksa hyökkäsi Tanskaan ja Norjaan, 
olympiamiehet päättivät, että olkoon.
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Klubin kuoro oli ottanut uu-
den haasteen isänpäiväksi. 
Teimme yhteistyötä Pienen 
Suomalaisen Balettiseurueen 
kanssa Aleksanterin teatte-
rissa. Sami Saikkonen sekä 
koreografit Ulpu Puhakka ja 
Ville Valkonen olivat suun-
nitelleet vaikuttavat tanssi-
esitykset, joita kuoro säesti 
kahdellatoista laululla. Li-
säksi kuoro esitti yksin Hen-
rik Lambergin johdolla viisi 
mieskuorolaulua. Ja luon-
nollisesti teatterisali sekä 
parvi olivat täynnä innokkai-
ta kuulijoita. Olihan edessä 
mielenkiintoinen laulun ja 
tanssin yhteinen aluevalta-
us. En ehkä ymmärrä tanssia 
yhtä hyvin kuin laulua, mutta 
ainutlaatuisia tansseja kaikki 
tyynni.

nn Madetojan Hän kulkevi 
kuin yli kukkien viritti meidät 
katsojat ja kuulijat oikealle aal-
topituudelle. Hempeän kaunis ja 
tanssillisesti hieman eteerinen 
numero antoi vinkkiä tulevas-
ta, emmekä pettyneetkään. Kun 
solistimme Lauri Lehtikangas 
aloitti Cosman Rakkaus-laulun, 
oli jäyhinkin isä saanut oikeasta 
tunnelmasta kiinni. Akustiikka 
teki esityksestä hiljaisen, mut-
ta eihän rakkaudella pidäkään 
elämöidä.

Seuraavaksi Keskiyön au-
ringossa Nousi päivä ja laski 
myös. Täysin subjektiivisen 
arvion mukaan ensimmäisen 
puoliajan helmi oli Bizet´n Il 
pescatori di perle eli Helmen-
kalastajien ehkä tunnetuin teno-

riaaria. Kriittinen arvioija voisi 
sanoa, että kuoron tenorit kärsi-
vät akustiikasta – tosin ovat siitä 
kärsineet suuremmatkin tähdet 
vuosikymmenten aikana - , mut-
ta kokonaistunnelma loistavine 
tansseineen oli hienoa katsot-
tavaa ja kuultavaa. Äänellisesti 
bassojen antama ryhdikäs tuki 
kokonaisuuteen oli osuvaa ja 
nautittavaa. 

Faktoista ei oikein voi kiis-
tellä, mutta makuasioista voi, 
sanoo eräs hyvä ystäväni. Niin-
pä kuoron omien laulujen vali-
oksi kohosi minusta Gounod´n 
Sotilaskuoro. Mehukas esitys, 
joka jätti salin huopatossuakus-
tiikan sivuseikaksi. Kun oli kur-
kistettu Paciuksen sävelin Vete-
hen, rallateltu traditionaalisella 

Raitilla, ylistetty Madetojan op-
pien mukaan Kaunehinta maa-
ta, voitiin reippaan Merihaukan 
myötä päästää yleisö nauttimaan 
myös väliajasta. 

Sen jälkeen aukesi hieman 
kansainvälisempi osasto. Järkä-
lemäisen Beethovenin O welche 
Lust on hienoimpia oopperakir-
jallisuuden vankien kuoroja. 
Ludwig van latasi tuohon aino-
aan oopperaansa Fidelioon niin 
jylhän tunnelman, että sydän 
herkistyi kuorolaisten täysipai-
noisen esityksen myötä ymmär-
tämään, kuinka vangillekin on 
tärkeää saada hengittää vapaata 
ilmaa.

Kumma kyllä edellinen har-
taus katosi hetkessä, kun täys-
punaiseen pukeutunut Carmen, 
Karoliina Laurila, valloitti Ha-
banerallaan sekä kuoron, tanssi-
jat että yleisön. Ohjelmalehtisen 
mukaan Karoliina on sopraano, 
mutta hänellä oli selvästi kyky 
esiintyä mezzona kuten Maria 
Callas´lla aikoinaan. Epäilen 
hieman painettua sanaa, kos-
ka näin tyhmempi voisi pitää 
häntä jopa alttona. No, ei ehkä 
viisaampi. - Ja tunnelmasta toi-
seen: Kern´n Ol´man river basso 
Robert McLoudin johdattelema-
na vei meidän Mississippijoel-
le, josta siirryimme joustavasti 
Merikannon kuvaamalle Laato-
kalle Pekka Kuukan tenoraali-
sin äänin. Kuoro säesti edelleen 
uupumatta.

Jostain syystä aina melkein 
vilustun, kun kuulen tai laulan 
Mozartin Lacrymosaa. Tässä 

sielunmessussa minulle välit-
tyy aina kuolemaa lähestyvän 
Johannes Chrysostomus Wolf-
gangus Theophiluksen eräs sy-
vimpiä sanomia. Tuo nero ehkä 
tiesi palavansa loppuun ennen 
messun loppua. - Tässä ei tans-
sikaan jättänyt ketään varmasti 
kylmäksi.

Kiitos kuorollemme tästä 
uudesta aluevaltauksesta. Kiitos 
tietysti myös balettiseurueelle. 
Yleisön runsaat aplodit pal-
kitsivat esiintyjät ja erityisesti 
johtajamme Henrik Lambergin. 
Onneksi kuorolle tuli joihinkin 
kohtiin sellaista ”toivomisen 
varaa”. Muuten olisin vaatinut 
rahani takaisin, sillä oikea, elä-
vä taide koostuu myös pienistä 
epätäydellisyyksistä. Jos kuoro 
saa niinkin vaikeissa akustisissa 
olosuhteissa kokonaisuuden toi-
mimaan näin hyvin, mitä tapah-
tuneekaan paremmissa puitteis-
sa. Senhän kuulimme keväällä 
Musiikkitalossa, mutta se onkin 
jo toinen juttu, sanoisi Kipling.

Aarno Suorsa

Klubin kuoro lauloi ja 
Balettiseurue tanssi - ehdokasjäsen 
voi palvella myös katsomossa 

Kuva Johannes Koroma

Kutsu Helsingin 
Suomalainen 
Klubi ry:n 
varsinaiseen 
kevätkokoukseen

nn Klubin sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään torstaina 
maaliskuun 7 päivänä 2013 kel-
lo 18.00 alkaen Klubin tiloissa 
Kansakoulukuja 3. Kokoukses-
sa käsitellään sääntöjen 9. py-
kälän mukaan kevätkokouksel-
le kuuluvat asiat.

Helsingissä 09.11.2012 
Klubin johtokunta
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Kokousselostuksissa on jos-
kus kirjoitettu kuinka kokous 
sujui tavanomaisissa mer-
keissä. Tällä kertaa Klubin 
syyskokous tarjosi kuitenkin 
tavanomaista hieman enem-
män väriä. 

nn Puheenjohtajana toimi 
Klubin kunniapuheenjohtaja 
Martti Enäjärvi ja kokous su-
juikin hyviä kokouskäytäntöjä 
noudattaen. Kokouksen sihtee-
rinä toimi Klubin sihteeri Inkeri 
Lohivesi.

Klubin puheenjohtaja Jo-
hannes Koroma totesi, kuinka 
kiinnostusta Klubin jäsenyyteen 
oli ollut niin, että jäsenmääräm-
me oli nyt jo yli 3000. Kuluneen 
vuoden Koroma totesi olleen 
Klubin talouden vakauttamisen 
aikaa, samalla kun hän kiinnitti 
huomiota Klubin tekemiin in-
vestointeihin.

Talous- ja hallintovaliokun-
nan puheenjohtaja Jarmo Pek-
kalan esiteltyä tulo- ja meno-
arvion vuodelle 2013 päätettiin 
Klubin liittymismaksu pysyttää 
200 ja vuotuinen jäsenmaksu 
190 eurossa.

Klubin toimintasuunnitel-
maa vuodelle 2013 käsiteltäes-
sä Johannes totesi johtokunnan 
katsoneen, että Klubin tapahtu-
mien määrää ei ollut tarkoituk-
senmukaista nykyisestään lisä-
tä. Sitä vastoin pyrkimyksenä 
oli lisätä jäsenten jäsenkorttia 
esittämällä saatavia jäsenetuuk-
sia. 

Toimintasuunnitelman kä-
sittelyn jälkeen siirryttiin aina 

kiinnostaviin henkilövalintoi-
hin.

Klubin puheenjohtajaksi va-
littiin odotetusti ja ilman vasta-
ehdokkaan ilmaantumista edel-
leen pääkonsuli Johannes Ko-
roma. Valinta kohdistui vuosien 
2013 ja 2014 puheenjohtajuu-
teen, minkä jälkeen puheenjoh-
tajamme tulee toimineeksi teh-
tävässään sääntöjen mukaisen 
enimmäisajan kuusi vuotta. 

Odotettavissa oli, että va-
pautuville kolmelle johtokun-
nan jäsenen paikalle tultaisiin 
esittämään useampia ehdokkaita 
ja niinpä Jouni Päivölän sähköi-
set äänestyslaitteet olikin ennen 
kokouksen alkua jaettu kokouk-
seen ilmoittautuneille, joita oli 
123 jäsentä.

Ennen johtokunnan jäsenten 
valintaa käytiin keskustelua sii-
tä, mitä Klubin säännöt sisäl-
sivät eräästä erityistilanteesta. 
Keskustelun jälkeen siirryttiin 
tekemään ehdotuksia johtokun-
nan jäseniksi. Heikki Tavela eh-
dotti Olli Alhoa, Elias Iirola Ari 
Huovista, Jari Karpakka Heik-
ki Pitkästä ja Jens Stormbom 
Jussi Papinniemeä. Äänestyk-
sessä eniten ääniä saivat Huovi-
nen 92, Pitkänen ja Papinniemi 
kumpikin 76 ja Alho 74 ääntä, 
minkä jälkeen valituiksi julis-
tettiin Huovinen, Pitkänen ja 
Papinniemi. 

Johtokunnan uusien jäsenten 
esittely on tässä lehdessä.

Elias Iirola

Klubin syyskokous 22.11.2012

nn Jussi Papinniemi valittiin 
Klubin johtokuntaan vuosiksi 
2013 – 2015. Hän on syntynyt 
1.2.1972 Helsingissä. Jussi toi-
mii projektipäällikkönä Hovila 
Oy:ssä tehtävänään hankkia va-
rusteita rakennusteollisuudelle. 
Hänellä on vaimo ja kaksi lasta, 
tyttö ja poika.

Jussi Papinniemi on ollut 
Klubin jäsen vuodesta 1995. 
Jussin suosittelijoita olivat ai-
koinaan Jens Stormbom ja 
Mauno (Mane) Saarela. Sen 
perusteella, että hän on paitsi 
klubilaisena myös kohta johto-
kunnan jäsenenä toista polvea, 
hänellä on jo nuoruudestaan 
saakka ollut laaja kosketuspinta 
Klubiin ja sen arvomaailmaan.

Jussi on toiminut harrastus-
toimikunnan jäsenenä ja siel-
lä golf-harrastuspiirin vetäjänä 
useita vuosia.

Kysyttäessä, mitä hän halu-
aisi muuttaa Klubilla, Jussi ker-
toi, ettei hänellä ole varsinaista 
agendaa johtokunnassa toimi-
mista varten. Hän on kuitenkin 
paljon pohtinut Klubin kehittä-
misen ja sen perinteiden vaali-
misen suhdetta.

nn Klubin johtokuntaan 
vuosiksi 2013 – 2015 valittu 
Heikki Pitkänen on syntynyt 
27.1.1968. Hän on koulutuk-
seltaan kauppatieteen maisteri 
ja toimii henkilöstöpäällikkö-
nä Lasten Päivän Säätiössä eli 
Linnanmäellä. Heikki on tullut 
Klubin jäseneksi vuonna 2004. 
Hänen suosittelijoitaan olivat 
Jari Karpakka ja Leif Eklöf. 
Klubilla hän kävi useita kerto-
ja jo ennen liittymistään Jarin 
vieraana heidän työskennelles-
sä lähes kymmenen vuotta sa-
maan aikaan Elisassa.

Heikki on Klubin harrastus-
toimikunnan jäsen ja toimii sen 
Sikarikerhon puheenjohtajana. 
Muutoinkin Klubi on vastannut 
hänen toiveitaan ja harrastustoi-
mikunta on tuonut uutta potkua 
osallistumiseen. Hän on koke-
nut Klubilla siirtyneensä mui-
den järjestämien tilaisuuksien 
”nauttijasta” itse tilaisuuksien ja 
ohjelman järjestäjäksi. Keväällä 
ohjelmassa ovat esim. Kuuban 
ja Pietarin matkat Sikarikerhon 
ja Gastronomisen kerhon klu-
biveljien kanssa. Johtokunnan 
jäsenyyden hän odottaa tuovan 
Klubilla toimimiseen taas uu-
den entistä vastuullisemman ja 
aktiivisemman ulottuvuuden.

nn Ari Huovinen, joka valit-
tiin Klubin johtokuntaan vuo-
siksi 2013 – 2015, on syntynyt 
3.8.1965. Hän on Ressun luki-
on ja kansainvälisen koulun IB 
World Schoolin rehtori. Ari on 
ollut Klubin jäsen ja toiminut 
sen viestintätoimikunnan jäse-
nenä vuodesta 2008. Aikanaan 
Matti Packalén rotaryveljenä 
houkutteli Arin liittymään Klu-
biin.

Ari Huovisen monista har-
rastuksista mainittakoon klas-
sinen musiikki, kirjallisuus, 
bibliofilia, maanpuolustusasiat, 
metsästyskoirat sekä viinit ja si-
karit.  Hän on Etelä-Helsingin 
Kokoomuksen varapuheenjoh-
taja ja toimii erilaisissa yhteis-
kunnallisissa luottamustehtä-
vissä. 

Klubin kehittämisessä Ari 
pitää tärkeänä klubin profiilin 
ja yhteiskunnallisen merkityk-
sen korostamista ja nostamista 

yhteiskunnassa yleishyödyllisen 
toiminnan ja näkyvyyden kaut-
ta. Tärkeää on myös laadukkaan 
monipuolisen kulttuuritoimin-
nan ja suomalaisuuden ajatuk-
sen vahvistaminen. Oleellista 
on samalla verkostoitumismah-
dollisuuksien kehittäminen ja 
klubin nuorten sekä ei-aktiivin 
jäsenistön aktivoiminen sekä 
uusien jäsenten kummien sitout-
taminen. Kehittämistyössä pitää 
lisäksi tulevaisuudessa hyödyn-
tää paremmin klubin nettisivus-
toa ja eri viestintämenetelmiä.

Kuvateksti: Kuvassa johtokunnan uudet jäsenet Heikki Pitkänen, Jussi 
Papinniemi ja Ari Huovinen. Haastattelutekstit ja valokuva: Elias Iirola

Klubin Solmio

nn Klubilaisille on tilattu tyy-
likkäitä sinisiä silkkisolmioita. 
Kuviona on Klubin ratastunnus. 
Hinta on 50 € koteloineen.

Solmioita saatavana klubi-
mestareilta. 
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Merkkipäiväiltaa on vietetty 
Klubilla vuodesta 1945 alka-
en, aluksi ”vanhojen herrojen 
illan”nimellä ja myöhemmin 
nykyisellä nimellään. Nimi 
viittaa siihen, että Klubi näin 
muistaa kaikkia edellisenä 
vuonna tasavuosia täyttä-
neitä klubiveljiä tarjoamalla 
näille illallisen. Ensimmäi-
seksi ”pyöreäksi vuodeksi” 
valittin aikanaan 70. Ilta on 
viritetty arvokkaaseen sä-
vyyn – pukukoodina smokki 
tai tumma puku – ja juhlapu-
hujaksi on useinkin valittu 
edellisen vuoden syyskoko-
uksessa valittu johtokunnan 
uusi jäsen.

nn Kutsuttavien määrä on vii-
me vuosina ollut tasaisessa kas-
vussa, kun ”vanhojen herrojen” 
lista on pidentynyt ja yhä use-
ammat ovat voineet noudattaa 
kutsua. Jo vuosi sitten kutsutta-
vien määrä ylitti juhlatilamme 
kapasiteetin, tuolit loppuivat 
kesken ja osa klubiveljistä jou-
tui seuraamaan juhlaa baarista. 
Ensi vuonna kutsuttavien määrä 
ylittää ensimmäisen kerran 200 
henkilön rajan, joka on liian pal-
jon istuvan illallisen järjestämi-
seksi turvallisella tavalla.

Johtokunta on pohtinut tä-
tä kovin kiusallista tilannetta 
ja päätyi kahteen vaihtoehtoon, 
osanottajien määrän rajoittami-
seen jättämällä yksi tasavuosien 
ryhmä kutsumatta tai karsimal-
la osallistumista muuttamalla il-
lallinen maksulliseksi. Kolmas 
vaihtoehto olisi ollut buffet-
tyyppinen illallinen, jolloin juh-

la olisi menettänyt perinteisen 
arvokkaan luonteensa,

Johtokunta ei pitänyt oikea-
na karsia osallistumista maksun 
perusteella, joten se päätti, että 
ensi vuodesta lähtien Merkki-
päiväiltaan kutsutaan 70-, 80-, 
85-, ja 90 vuotta tai enemmän 
täyttäneet klubiveljet. Näin ne 
jäsenet, jotka saavuttavat 70 
vuoden iän pääsevät osallisiksi 
tästä tärkeäksi koetusta klubi-
perinteestä. Johtokunta toivoo, 
että 75 vuotta täyttäneet jak-
savat iloita tultuaan jo kerran 
osallisiksi tästä perinteisestä ti-
laisuudesta.

Johtokunnan laskelmien 
mukaan tämä järjestely takaa 
toistaiseksi, että kevättalven 
juhlaa voidaan lähivuosina viet-
tää entiseen tapaan. 

Johtokunta

Merkkipäiväillassa seinät 
tulevat vastaan. ”Vanhojen 
herrojen” määrä kasvaa 
vuosittain.

Vuoden 2013 Klubimatkat 
-paketti on valmis ja osin jo 
esiteltykin Klubilehdessä. 

nn Kaukomatka 10-20.12013 
(esittely oli edellisessä lehdes-
sä) suuntautuu Mauritiuksel-
le. ”Svengiristeily” Tonavalla 
m/s River Cloud -aluksella on 
6-13.10.2013 (esittely oli leh-
den numerossa 2/2012). Mat-
kailuillan jälkeen toteutettu 
Puolan-matkaa koskeva pikai-
nen ennakkotiedustelu viikko-
tiedotteen kautta antoi rohkaise-
van tuloksen. Sen seurauksena 
tämä erityisesti täyspäivätyös-
sä oleville jäsenille (avec) tar-
koitettu, Puolaan suuntautuva 
”Lyhyt Euroopan matka” 21-
25.5.2013, (vastuuhenkilö Harri 
Keinonen), teemanaan historia 
ml. Puolan aika Ruotsi-Suomen 
valtapiirissä, järjestetään myös. 
Tarkempi esittely on Klubileh-
den tässä numerossa. Perintei-
nen saaristoristeily (vastuuhen-
kilö Jyrki Berner) tehdään Hel-
singin edustalle elo/syyskuun 
vaihteessa, tästä lisää keväällä.   
Kaikkien edellisten matkojen 
tiedot löytyvät lehden lisäksi 
myös Klubin kotisivuilta www.
klubi.fi, kohdasta toiminta ja 
harrastukset/matkailu.

Vuoden 2014 matkojen 
ideointi on alkanut! 

Tähänastisen kokemuksen pe-
rusteella jäsenten piiristä ide-
oidut, korkeatasoisten kump-
panien tuottamat matkat ovat 
onnistuneet parhaiten. Siksi 

vuoden 2014 matkojen ideoin-
tiin toivotaan Klubiveljien jäl-
leen osallistuvan, myös teema-
asiantuntemuksen osalta. Esillä 
ovat tähän mennessä olleet mm. 
seuraavat matkateemat vuodelle 
2014: Rhetische Bahn (Sveitsi), 
Läntinen Kiina ja Mannerheim 
(Kiina), Rafting ja kalastus Jätti-
joella Siperiassa (Venäjä). Kes-
kusteluja on käyty myös muiden 
Klubin harrastusjaostojen kans-
sa ja mahdollisuuksista yhteis-
työhön eräiden veljesklubien 
kanssa. Ideat voi osoittaa mat-
kailujaoston jäsenille. Jaostoon 
vuonna 2013 kuuluvat Matti 
Ahjopalo, Jyrki Berner, Reijo 
Kaukonen, Harri Keinonen, Ol-
li Koskimies, Timo Myllys sekä 
Lauri Palojärvi (koollekutsuja). 
Toteutuvat ideat esitellään Klu-
bin medioissa sekä ensi syksynä 
Matkailuillassa. 

Matkailujaosto/Lauri 
Palojärvi

Vuoden 2013 lähialuematka 
suuntautuu Gdanskiin

Lokakuussa tehdyn pikai-
sen ennakkotiedustelun tulos-
ten perusteella Matkailujaos-
to päätti valita vuoden 2013 
kevään"lähi"matkakohteeksi 
tuhat vuotta vanhan puolalaisen 
Hansakaupungin Gdanskin ym-
päristöineen. Kiitos ennakkoil-
moittautuneiden ideoiden, mat-
kan alkuperäinen ohjelmarunko 
myös täydentyi mainiosti.

Matkan toteuttaa kokenut 
Itämeren alueen matkatoimisto 
Vihdin Liikenne Oy ja huippu-

oppaanamme toimii kenraa-
liluutnantti Pentti Lehtimäki. 
Hotellimme on v. 2009 uusittu 
Novotel Centrum Gdansk, aivan 
vanhan kaupungin välittömäs-
sä läheisyydessä. Yksityiskoh-
tainen esittely klubin sivuilla  
www.klubi.fi kohdassa toiminta 
ja harrastukset/matkailu.  Ajan-
kohta on "pidennetty viikonlop-
pu" (pe-ma) 17.-20.5.2013.  Va-
raus on tehty 30 hengen ryhmäl-
le, jolloin hinta on 880. Paikkoja 
on jäljellä enää rajoitetusti, joten 
kiinnostuneita pyydetään pikai-
sesti ottamaan yhteyttä matkan 
järjestäjään.

Ilmoittautumiset 7.1.2013 
mennessä Päivi Packalènille 
(puh. 09-444774 tai paivi.pack-
alen@vihdinliikenne.fi), joka 
myös vastaa tiedusteluihin. 

Matkailujaosto/
Harri Keinonen, 

puhelin 040-8410500

Matkailujaoston kuulumisia

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

nn Klubimme jäsenille on 
neuvoteltu alennukset Ota-
van ja WSOY:n kirjoista, 
jotka ostetaan kustantamojen 
omista kirjakaupoista. Alen-
nuksen saa näyttämällä jäsen-
korttia. 
Otavan kirjakaupan osoite on 
Uudenmaankatu 10 ja se on 
avoinna arkipäivisin maanan-
taista perjantaihin kello 10 - 
18. Lauantaisin ja sunnuntai-
sin kirjakauppa on suljettu.
Alennus ei koske oppikirjoja.
WSOY:n kirjakauppa on Bu-
levardi 12. Bulevardin myy-
mälä on avoinna maanantais-
ta perjantaihin klo 10 – 18 ja 
lauantaisin klo 10 –15. 
Tammen kirjakaupan osoi-
te on Korkeavuorenkatu 37.   
Tammen myymälä on avoin-
na tiistaista perjantaihin klo 
10–18. ja lauantaisin 11- 15. 
Alennuksen saa normaalihin-
taisista WSOY:n, Tammen 
ja ReadMe:n kirjoista. Se ei 
koske Tammen oppimateri-
aaleja, Sanoma Pron tai mui-
den Bonnieriin kuulumatto-
mien kustantajien kirjoja eikä 
Tammen ja WSOY:n arvote-
oksia. 
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Klubin veneretkellä v. 2007 
heräsi ajatus jonkinlaisen  
ruoka/juoma-aktiviteetin ai-
kaansaamiseksi klubille. Kes-
kustelun päätteeksi antoi Jari 
Karpakka allekirjoittaneelle 
tehtäväksi kutsua joitakin 
veljiä koolle asian tiimoilta. 

nn Johtokunnan jäsenen ke-
hotuksesta tein työtä käskettyä 
ja niinpä 30.10. klubin Pank-
ki-kabinettiin kokoontui kuusi 
klubilaista: Make Savojärvi, Ja-
ri Karpakka, Jokke Liusvaara, 
Harri Mannila, Petri Hämäläi-
nen ja allekirjoittanut. Kauaa-

kaan ei asiaa tarvinnut pures-
kella, kun tehtiin yksimielinen 
päätös klubin gastronomisen 
kerhon perustamisesta. Tavoit-
teeksi määriteltiin kerhon jäsen-
ten henkilökohtaisten gastrono-
miaan liittyvien tietojen ja tai-
tojen lisääminen sekä gastrono-

mian edistäminen koko klubin 
jäsenistön keskuudessa.

Kerhon varsinainen toimin-
ta käynnistyi kevätkaudella v. 
2008. Tähänastisten tapahtumi-
en kirjo on melkoinen: On ol-
lut kaikille klubilaisille (ja ave-
ceille) tarkoitettuja gourmet- ja 

viini-iltoja (kumpiakin vakiin-
tuneesti kerran syys- ja kerran 
kevätkaudella), kerhon omia 
herkkuiltoja, ruokaretkiä sekä 
kotimaassa että ulkomailla, on 
ollut pitkää lounasta, Oktober-
festiä ja ennen kaikkea kerhon 
omia ruuanlaittotapahtumia. 

Ensimmäinen oma kokkausta-
pahtuma (15 veljeä) oli, kuin-
kas muuten, klubin keittiössä, 
pääruokana tietysti läskisoosi 
ja vieläpä kolmen eri reseptin 
mukaan. Erilaisia tapahtumia 
on viiden vuoden aikana kirjat-
tu kaikkiaan viitisenkymmentä.

Näyttävä joukko gastronomisen kerhon jäseniä aloittamassa kerhon 5-vuotisjuhlapäivällistä 30.10.2012.

Klubin gastronominen kerho     5-vuotias
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KLUBIN RAVINTOLOITSIJA-
SOPIMUKSET UUDISTETTIIN
Miia Makkosen ja Petri Kar-
hun A' la Carhu Oy ja Klubi 
ovat uudistaneet ravintolaa 
koskevat vuokra- ja yhteis-
toimintasopimuksensa.

nn Sopimuksia päivitettiin 
molempien osapuolten toivo-
muksesta ja mm. vastuunjako-
ja täsmennettiin. Samalla myös 
jatkettiin sopimuskautta. 

Pidennetty sopimuskausi 
antaa yrittäjille mahdollisuu-
den suunnitella ja tehdä pitkän 
tähtäyksen kehittämistoimia. 
Samalla Klubi saa mahdolli-
suuden keskittyä omaan toi-
mintaansa luotettavan ja osaa-
van ravintoloitsijan vastatessa 
ravintolatoiminnasta.

Ari Larnemaa

Sopimukset allekirjoitettiin Klubilla 18.10.2012. Kuvassa alhaalta va-
semmalle ravintoloitsija Miia Makkonen, Klubin puheenjohtaja Johan-
nes Koroma ja ravintoloitsija Petri Karhu. Ylhäältä vasemmalle toi-
minnanjohtaja Raimo Ilveskero, ravintolajaoston puheenjohtaja Heikki 
Tavela ja jaoston sihteeri Ari Larnemaa.

Erittäin suuri an-
sio kerhon toiminnan 
kaikenpuolisesta on-
nistumisesta kuuluu 
kerhon johtoryhmälle. 
Itse jouduin (ts. pää-
sin) aloitteentekijänä 
puheenjohtajaksi. Jä-
seniksi ensimmäiseen 
johtoryhmään tulivat 
Heikki Tavela, Jari 
Karpakka, Seppo Holo-
painen ja Pekka Ritvos. 
Jari Karpakka on alusta 
lähtien hoitanut kerhon 
sihteerin tehtäviä ja on-
kin tehnyt sen erittäin 

ansiokkaasti. Sep-
po Holopaisen ja 
Pekka Ritvoksen 
kuoltua ovat hei-
dän tilalleen joh-
toryhmään tulleet 
Lasse Ruuskanen 
ja Jami Pekkala. 
Myös useat muut 
kerhon jäsenet ovat 
merkittävällä ta-
valla vaikuttaneet 
eri tapahtumien 
onnistumiseen. 
Heistä haluan erik-
seen mainita Jouni 
Päivölän, Kalevi 

Nikkilän, Panu Tikan, Henkka 
Lönnbergin ja Jyrki Tarvosen.

Tällä hetkellä gastronomi-
sen kerhon listoilla on seitse-
misenkymmentä klubilaista ja 
määrä tuntuu olevan edelleen 
kasvussa. Tästä on hyvä jatkaa.

Jorma Hämäläinen

P. S. Ensi kevään kaikille klubi-
laisille tarkoitettuja tapahtumia 

ovat mm. gourmet-ilta 31.1. ja 
viini-ilta 25.4.  

Tarkkailkaa postianne!
 

Kuvat Jarmo Heinonen

Aperitif Cava Brut
Eau de Vie

Eau Minéral
Louis Sipp Pinot Gris

Castillo Perelada 5 Fincas Reserva
Muscat de Beaumes-de-Venice

***
Keittiömestari Petri Karhu

Ravintoloitsija Miia Makkonen
***

Puheet

Tervetuloa
Jorma Hämäläinen, pj.

Pöytäpuhe
Panu Tikka

Menu
Crème Vichysoisse

***
Quenelle de Brochet

Sauce Crèmeuse au Citron
***

Escalope de veau Cordon Bleu
Petit Pois et Salade Vert

***
Pêche Melba

***
Cafe / Thé

***

Klubin puheenjohtaja Johannes Koroma ja Heikki Tavela keskustelevat selvästikin ruoka-asioista. 
Vasemmalla Lasse Ruuskanen. 

5-vuotias
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Perinteinen itsenäisyyspäivän 
juhlamme vietettiin 6.12.2012
Juhlaväkeä viihdyttivät pu-
hallinorkesterimme, kuorom-
me ja tanssiorkesterimme

Juhjapuheen piti klubiveli, fil. tri. 
Keijo Kulha (kuva vas.).



Joulunaluskuulumiset klubiravintolasta
Kulunut vuosi on ollut monella tapaa klubiravintolalle mie-
lenkiintoinen ja merkittävä. Alkuvuoden ravintolamyynnin 
lievää laskua on saatu kirittyä loppuvuotta kohden ja toivom-
me, että sama vauhti jatkuu ensi vuonna. Olemme valmis-
tautuneet niin keittiön kuin salinkin puolella siihen, että pys-
tymme tarjoilemaan laadukkaasti jopa 180 hengen lounaat ja 
päivälliset 5. kerroksessa ja tarvittaessa muokkaamaan saman 
tilan tanssiaiskuntoon 15 minuutissa. 

Mikäli näkisitte keittiöömme, yllättyisitte siitä kuinka 
monet tuotteet tehdään itse, alusta lähtien ja suurella huo-
lella. Tästä käsityöstä johtuvat toisinaan havaittavat pienet 
tasalaatuisuuden erot. Mainitsemisen arvoista on myös, että 
meillä oli ilo vastaanottaa alkusyksystä lehdistöneuvos Seppo 
Sarlundilta hänen isoisänsä aikoinaan valmistamaan, yli 120 
vuotta vanhaa hiivaleivän juurta käyttöömme. Sekoitimme 
kyseisen juuren meidän omaan, vuoden vanhaan juureemme 
ja näin saimme aikaiseksi erinomaista suomalaista leipää. 

Meidän Carhujen sekä henkilökunnan kannalta mer-
kittävää on ollut ravintolasopimuksen jatkaminen. Myynti-
palveluun on panostettu ja ravintolan uusi esite on painettu. 
Uskomme, että tulevaisuus Klubin kanssa on myönteinen ja 
valoisa kuten se on ollut tähänkin asti.

On ollut ilahduttavaa havaita kuinka suurta kiinnostus-
ta ja kunnioitusta Klubimme herättää uusissa klubiveljissä ja 
vierailijoissa. Klubilla on sellainen vahvuuksien kokonaisuus 
mitä muualla ei ole; Klubin historia, ainutlaatuiset kabinetit, aidosti välittävä henkilökunta, maistuva ruoka ja 
maltillinen hintataso. Keskittymällä näihin vahvuuksiimme uskomme, että pärjäämme myös tulevaisuudessa, 
yhdessä ja yhteistyöllä.

Yhteisestä vuodesta kiittäen ja joulurauhaa herkkujen merkeissä toivottaen,

Miia & Petri sekä henkilökunta

Tammikuussa jatkamme blinien paistamista ja niiden seurana tar-
joillaan puhtaiden kuusamolaisten järvikalojen mätejä. Samaan 
aikaan alkaa myös madeaika. Klubin Gastronomisesta herkuttelu-
illasta onkin tulossa näiden kahden tammikuun pääesiintyjän 
juhla.

10 syytä miksi tulla Klubille yksin, kaksin tai ryhmässä?

Yhdeksän erikokoista ja -henkistä kabinettia Helsingin ytimessä

1500 paikoituspaikkaa alakerrassa P-Cityssä

Klubin historia, josta riittää kerrottavaa vieraille 

Sydämellinen palvelu

Maistuvaa kotiruokaa ja myös erilaisia herrojen herkkuja

Asiakaslähtöinen ja joustava myyntipalvelu

Kabinettivaraukset myös lyhyellä varoitusajalla

Ei lainkaan tilavuokraa edellyttäen ateriointia

Samasta osoitteesta niin tarjoilut, tilat, musiikki, 

valokuvaus, kukkaset yms.

Sovitut asiat pitävät ja tilaaja voi luottaa tilaisuuden  

hoitumiseen.

Ristiäisistä maailmanparannuksiin
Ristiäiset, varpajaiset, valmistujaistilaisuudet, häät, muistotilai-
suudet, viininmaistajaiset, karonkat, privaatit kynttiläillalliset, 
syntymäpäivät, kirjan julkistamistilaisuudet, ylioppilasjuhlat, 
luentotilaisuudet, seminaarit, tiedotustilaisuudet, aamiaiset, läk-
siäiset, eläkkeelle jäämisjuhlat.

Kevättä kohden blinien ja  mateen merkeissä

Vain yhteys myyntipalveluumme ja suunnitellaan yhdessä teille unohtumaton tilaisuus

ravintolamyynti@klubi.fi
puh. 09–5868 8344

Klubi sulkeutuu joulutauolle pe 21.12. klo 15 
Avaamme jälleen ma 7.1. klo 10

Tänä aikana kabinetti- ja pöytävaraukset:
ravintola@klubiravintola.fi




