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Johannes Koroma

Klubimme pitkäaikainen 
hanke arkkiatri Arvo Ylpön 
elämäntyön saamiseksi osak-
si Suomalaisen Klubin hal-
linnoimaa Suomen Kansan 
Sähköistä Muistia on toteu-
tumassa. Kun Arvo Ylpön 
syntymästä tulee lokakuun 
lopulla kuluneeksi 125 vuot-
ta, julkistamme internetissä 
sivuston, joka kuvaa hänen 
elämäntyötään lasten hyvin-
voinnin ja terveyden puo-
lesta. 

nn Arvo Ylpön elinvoimaa yl-
läpiti aktiivinen osallistuminen 
klubimme toimintaan ja erityi-
sesti intohimo skruuvin pelaa-
miseen hänen nimeään kanta-
vassa kabinetissa. Skruuvia 
Ylppö pelasi vielä yli 100-vuo-
tiaana omassa porukassaan tiis-
tai-iltaisin. Toinen häntä virkis-
tävä harrastus oli kalastus. 

Päätös Arvo Ylpön elämän-
työn muokkaamisesta Sibelius-
sivuston ja Mannerheim-sivus-
ton rinnalle osaksi Klubimme 
ylläpitämää Suomen Kansan 
Sähköistä Muistia tehtiin jo yli 
12 vuotta sitten. Omana aika-
naan Arvo Ylppö oli kansain-
välisesti tunnetuin suomalainen 
lääkäri. Ylppö oli lastenlääkä-
reiden opettaja, kansanvalistaja 
ja käytännön lääkäri, joka te-
ki työtä taatakseen suomalai-
sille lapsille mahdollisimman 
terveen alkutaipaleen. Lääkä-
rintyötään hän jatkoi yksityis-
vastaanotolla lähes 90 vuoden 
ikään.

Käsikirjoituksen tekijä Tei-
ja Riikola sai sen valmiiksi jo 
vuosi sitten, mutta rahoitus oh-
jelman muokkaamiseksi inter-
netsivustoon puuttui. Helsingin 
Suomalaisen Klubin Säätiö sai 
lahjoituksen klubiveljeltäm-
me Jens Stormbomilta, joka oli 
kohdennettu juuri tähän tarkoi-
tukseen, jolloin saatoimme to-
teuttaa sivuston vielä Arvo Yl-
pön 125-vuotisyntymäpäivään 
mennessä. Ilman Jensin panosta 
Klubimme nimeä kantava sää-
tiö ei olisi yksin pystynyt tätä 
hanketta tässä mittakaavassa tu-
kemaan. 

Helsingin Suomalaisen Klu-
bin Säätiö on myös päättänyt 
perustaa Suomalaisen Ruoka-
kulttuurirahaston edistämään 
suomalaista ruokakulttuuria ja 
sen tutkimusta. Rahaston tarkoi-
tuksena on tukea sitä jakamalla 
palkintoja ja apurahoja suoma-
laista ruokakulttuuria edistäville 
henkilöille ja tahoille. Päätök-
sen palkittavista tekee Säätiön 
hallitus rahaston hoitokunnan 
esityksestä. Hoitokuntaan kut-
sutaan kolmesta viiteen jäsentä. 
Rahaston alkupääoma on saatu 
lahjoituksena klubiveli Heikki 
Tavelalta.   

Pidetyt ravintoloitsijamme 
Mia Makkonen ja Petri Karhu 
ovat kiitettävällä tavalla huoleh-
tineet klubin ravintolatoimin-
nasta jo runsaan kolmen vuoden 
ajan. Ravintolajaosto käynnisti-
kin kesällä neuvottelut nykyi-

sen viisivuotisen sopimuksen 
jatkamisesta heidän kanssaan. 
Hyvässä yhteistyössä ja hen-
gessä käydyt neuvottelut on nyt 
saatettu päätökseen. Nykyisten 
ravintoloitsijoiden kanssa on 
tehty sopimus viiden vuoden 
jatkoajasta nykyiseen sopimuk-
seen Klubin ravintolatoimin-
nasta vastaavina yrittäjinä. 

Johtokunta hyväksyi sopi-
muksen kokouksessaan syys-
kuussa. Pidimme erittäin myön-
teisenä sitä, että tuttujen, hy-
väksi havaittujen ja jäsenkun-
nan arvostamien yrittäjien kans-
sa voitiin sopia jatkosta hyvissä 
ajoin. Uskon, että Klubin jäsen-
ten ja toiminnan kannalta tehty 
sopimus on molemmin puolin 
hyvä. Sisällöllisesti sopimus on 
pitkälti entisen kaltainen, mi-
tään ravintolatoimintaan liitty-
viä olennaisia muutoksia siihen 
ei tarvinnut tehdä. Jatkuvuuden 
turvaaminen antaa myös pohjaa 
ravintolan markkinoinnille, jota 
pidän tärkeänä myös klubin ta-
louden kannalta. Markkinointia 
on valmisteltu kesän kuluessa 
yhteistyössä yrittäjien kanssa 
toivoen erityisesti, että Klubin 
laaja jäsenkunta käyttäisi sen 
tarjoamia palveluita hyväkseen 
myös yritys- ja yksityistilai-
suuksien toteuttamisessa.  

Klubimme sai vieraakseen 
syyskuussa Janacek-kuoron, 
vastavierailulle oman kuorom-
me esiintymismatkasta Pra-
haan. Vierailun yhteydessä 

päätettiin kokeilla uudenlaista 
klubiohjelmaa, kuoroillallista, 
jonka uskon olevan hieno ta-
pahtuma. Kuorojemme yhteis-
konsertti Nummen kirkossa on 
myös koskettavan juhlava ko-
kemus. Janacek-kuoro esiintyi 
myös Temppeliaukion kirkossa 
sekä messussa että pitäen siellä 
promenadikonsertin. 

Vuoden 2013 toimintaa ja 
sen pohjana olevaa budjettia 
valmistellaan parhaillaan,  jot-
ta ne olisivat esiteltävissä mar-
raskuun syyskokouksessa. Ta-
louden pohja on kohtuullisessa 
tasapainossa, mutta ei kuiten-
kaan salli merkittäviä lisäkuluja 
myöskään ensi vuonna. Lähtö-
kohtana onkin klubitoiminnan 
jatkaminen nykyisessä laajuu-
dessa ja toimikuntien budjettien 
pitäminen tarkasti tämänvuoti-
sella tasolla. Eräät johtokunnan 
jäsenet ovat ns. vaihtovuorossa, 
ja heidän tilalleen on valittava 
uudet vastuuhenkilöt. Klubin jä-
sentoiminta on ratkaisevasti toi-
mikuntien ja niiden puheenjoh-
tajien vapaaehtoistyön varassa. 
Olemme onnistuneet löytämään 
näihin tehtäviin erinomaiset 
henkilöt, joita saamme kiittää 
korkeasta osaamisesta ja vas-
tuunkannosta. Uskon, että jou-
kostamme löytyy myös hyvät 
seuraajat nyt erovuorossa ole-
ville henkilöille.  

Klubin johtokunta paneutuu 
yhdistyksen ja kiinteistön muo-
dostamaan taloudelliseen koko-

naisuuteen seuraavassa koko-
uksessaan pyrkien arvioimaan 
keskipitkällä ja pitkällä tähtäyk-
sellä talouden pohjaa ja lainan-
kantokykyä. Vaikka omaisuu-
temme kattaa hyvin nykyisen 
kokonaisvelan, on aina varau-
duttava myös kiinteistön kun-
nostamiseen, vaikka se ei juuri 
nyt olekaan kaikkein ajankoh-
taisin tehtävä. Omistamaam-
me kiinteistöön ei saisi syntyä 
merkittävää korjausvelkaa, vaan 
kunnostustarpeet tulee arvioida 
riittävästi ennalta. 

Johannes Koroma

Arvo Ylppö–sivusto Suomen 
Kansan Sähköiseen Muistiin 
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Raimo Ilveskero

Alkaneen syksyn ohjelma– ja 
harrastustoiminta on vastan-
nut klubilaisten odotuksia, 
minkä johdosta osallistumi-
sinto on ollut erittäin korkea. 
Se ilahduttaa järjestelyis-
tä vastaavia ja kannustaa 
kehittämään klubielämän 
sisältöä. Tässä yhteydessä on 
aina kuitenkin muistutettava 
ilmoittautumisen tärkey-
destä.  Etenkin erikoisiltojen 
ruokailujen järjestely on 
ravintolalle suuri haaste eikä 
sitä helpota osallistumisen 
häilyvyys.

nn Tämän lehden mukana jae-
taan ravintolamme uusi esite. 
Se on tarkoitettu muistutuksena 
jäsenistölle mahdollisuuksis-
ta järjestää yksityistilaisuuk-
sia Klubin ravintolassa. Se on 
myös hyvä vieminen työpaikal-
le ao. tapahtumajärjestäjän ja 
tilaajan tutustuttavaksi.

Loppusyksyn ohjelma tar-

Hyvät Klubiveljet

joaa monia mielenkiintoisia ta-
pahtumia, joihin uskon osallis-
tumisintoa edelleenkin riittävän. 
Viikkotiedote kertoo viimeiset 
tarkennukset ja mahdolliset 
muutokset, joten tiedote on seu-
raamisen arvoinen.

Klubin nettisivusto uudiste-
taan viestintätoimikunnan esi-
tyksestä ja johtokunnan päätök-
sellä. Sivuston ilme, käytettä-
vyys ja ylläpito ajantasaistuvat. 
Monipuolinen sisällön tarjonta 
jatkuu. Sivusto tullaan ottamaan 
käyttöön viimeisten testausten 
ja tarkennusten jälkeen syksyn 
aikana.

Syyskuun aikana on järjes-
täytynyt työryhmä uuden jä-
senluettelon valmistelemiseksi. 
Suuri osa pohjatyöstä on tehty 
ja uusi painettu matrikkeli jae-
taan vuoden viimeisen klubileh-
den kanssa joulukuussa.

Jäsenmäärämme ylitti ke-
väällä 3000 ja se on edelleen 
kasvussa. Onkin edelleen syytä 
korostaa kummien roolia uuden 
hakijan ja jäsenen perehdyttä-
misessä. Nettisivustolla on ha-
kulomake, mikä sisältää myös 
hyvät ohjeet. Hakijalle on pe-
rusteltua esitellä Klubin toimin-
taa ja jäsenen velvollisuuksia 
suurella huolellisuudella.

Alahuoneen käyttö on jatku-
nut virkeänä. Sikarikaappeja on 
saatu lisää. Niiden kysyntä on 
ollut runsasta. Klubimestareil-
ta voi tiedustella vapaita kaap-
peja. Digi– ja luontokuvaillan 
kuvia katsottiin alakabinetin te-
levision ruudulta, mikä paransi 

merkittävästi katselunautintoa. 
Bridgen ja skruuvin pelaajat 
ovat myös löytäneet oman pe-
litilansa kabinetista.

Vaikka monet puitteet ovat 
kehittyneet, ei yli 50-vuotias ta-
lomme nuorru vuosien saatossa. 
Kadun painuman johdosta vie-
märiputki oli litistynyt kasaan 
odottamatta ja erityisesti pyytä-
mättä. Kiinteistöyhtiö päivittää 
ylläpito– ja korjaussuunnitel-
man. Sen perusteella saamme 
käsityksen korjaustarpeista ja 
niihin liittyvistä kustannuspai-
neista. Katutason huoneisto va-
pautuu kevään aikana. Klubin 
talouden kannalta on tietysti en-
siarvoisen tärkeää, että sopiva 
vuokralainen löytyy nopeasti.

Ensimmäisen vuoden toi-
minnanjohtajana uutena projek-
tinani on vuoden 2013 budjetin 
valmistelu. Toimikunnat ovat 
työnsä hoitaneet. Hallinnon 
osalta pyrimme niin huolelli-
seen tarkasteluun, että kuluerät 
ja kolme merkittävää tuotto-
eräämme – vuokrat, ravintola 
ja jäsenmaksut eivät aiheuta 
pettymyksiä. Tässä taloustilan-
teessa onkin ensisijaisen tärkeää 
pystyä kattamaan lainanhoitoa 
jopa etuajassa niin Klubin kuin 
sen kiinteistöyhtiön osalta. Ta-
loustoimikunnan ja johtokun-
nan valmistelu tulee esityksenä 
Klubin syyskokoukselle 22.11.

Raimo Ilveskero

Aktiivinen klubisyksy jatkuu  

Leif Eklöf
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Metsästystä on harrastettu 
klubilaisten keskuudessa 
aivan ensimmäisistä vuosis-
ta lähtien. Viime vuosisadan 
alussa klubilaisilla oli jopa 
oma metsästysmajansakin. 
Vuosittain innostuneita har-
rastajia on osallistunut met-
sästysretkiin niin kotimassa 
kuin ulkomaillakin. Saaliina 
on ollut jäniksiä, kauriita, 
hirviä, villisikoja ja fasaaneja. 
Metsästysharrastusta tuke-
maan on järjestetty tänäkin 
vuonna metsästysaseiden 
kohdistusammuntoja.

nn Tämän lehden cover story-
nä on Janne Virkkusen selostus 
metsästäjiemme matkasta Na-
mibian savanneille. Kuten odot-
taa saattoi, saaliit olivat tavallis-
ta eksoottisempia.

Monet muutkin harrastuk-
set, kuten alkukesän veneretki 
ja syksyinen kalastusretki, ovat 
esillä. Tennistä ja golfia sekä 

biljardia ja skruuvia on pelattu. 
Kirjallisuus ja kuvataiteet ovat 
kuuluneet ohjelmaan. Myös his-
toriaa on tutkiskeltu. Maanpuo-
lustuskerholaiset kävivät tutus-
tumassa Kauhavalla Lentosota-
kouluun. Vironkielen harrastajat 
vierailivat Naissaaressa ja luon-
tokuvaustakin on harjoitettu.

Lehdestä löytyvät myös se-
lostukset perinteisestä rapuil-
lasta ja syksyn gourmet-illasta, 
jossa teemana olivat nahkiaiset 
ja sorsa.

Kuten toiminnanjohtajam-
me omassa kirjoituksessaan 
kertoo, on vuoden 2012 jäsen-
luettelo työn alla. Vuoden 2010 
luettelosta voi havaita, että var-
sin monet jäsenet esiintyvät sii-
nä ilman valokuvaa. Luettelon 
käyttöarvo kuitenkin paranisi 
huomattavasti, jos kaikista jäse-
nistä olisi siinä kuva. Jos kuva 
on niin vanha, että tunnistami-
nen ei siitä onnistu, olisi toivot-
tavaa, että luetteloon saataisiin 
tuoreempi kuva. Kuvasi voit 
lähettää toimistoon osoitteella  
sihteeri@klubi.fi

Samaan osoitteeseen lähe-
tetään muutokset sekä posti-
tusosoitteeseen että sähköpos-
tiosoitteeseen. Nämä kannattaa 
pitää ajan tasalla. Näin saat klu-
bilehden sekä sähköiset viikko-
kirjeet. Tämän lehden liitteenä 
on jälleen loppuvuoden oh-
jelma, mutta ohjelmaan tulee 
väistämättä muutoksia ja niistä 
kerrotaan viikkokirjeissä sekä 
nettisivuilla.

Lokakuussa ohjelmassa on 

jälleen sotilaspolitiikkaan liitty-
viä tapahtumia. Klubiveljemme 
Kim Jäämeren ilmailun illassa 
kerrotaan ilmavoimista puolus-
tusvoimauudistuksessa. Uusi 
sotilaspolitiikan iltojen vetäjä 
Jaakko Savisaari kertoo Yhdys-
valtojen puolustuspolitiikasta. 
Marraskuun alussa tarkastel-
laan kunnallisvaalien tuloksia. 
Kuoromme ja orkesterimme 
esiintyvät jälleen lukuisissa ti-
laisuuksissa. 

22.11. on syyskauden eräs 
tärkeimmistä illoista. Vuorossa 
on Klubin syyskokous, jossa va-
litaan erovuoroisten tilalle uudet 
johtokunnan jäsenet. Katso täs-
sä lehdessä oleva kokouskutsu.

Hyvää syksynjatkoa

Leif Eklöf
Päätoimittaja
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Kantapöydässä

Ettei käy niin kuin...

– HYVÄÄ alkavaa syksyä, vel-
jet! Miten suvi sujui?

– Siinähän se, säitä ja sateita 
pidellessä.

– Oli poutaakin, kuukauden 
lomalla kaksi päivää ja risat. 
Iloitsin niistä.

– Sama täällä. Me yksinker-
taiset löydämme ilomme vähäs-
tä.

– Ja kestämme moninkertai-
set murheet. 

– KATSELITTEKO olympiaki-
soja?

– Sadepäivinä oli hyvää ai-
kaa kastella. 

– Ei sielläkään päivä meille 
paljon paistanut.

– Toivathan naiset mitaleja... 
ja Pielaveden Antti. Iloitkaam-
me niistä.

–  Mehän pärjäsimme suh-
teellisen hyvin. Väkilukumme 
on  vajaa promille maailman 

väkiluvusta, kolme mita-
liamme yltää mukaan USA:n 
sekä Kiinan tasolle.

– Taisit opetella koulussa 
joukko-oppia. 

– Entä menestyksemme pa-
ralympialaisissa? Saimme kuusi 
mitalia. joista neljä kultaista. 

Lisäksi tuli 11 pistesijaa, 
joista kuusi lähes pronssinväris-
tä. Se osoittaa, että 

viel´ elää isäin henki. 

– On meillä aihetta kansal-
liseen ylpeyteen monilla muil-
lakin aloilla. Ajatelkaamme 
vaikka

säveltäjiämme, kapellimes-
tareitamme, laulajiamme ja soit-
tajiamme maailman estradeilla. 

– Sävelkorvamme ei  palel-
tunut kokonaan talvisodassa. 

– Uuden musiikkitalon pi-
halla haukikin laulaa. 

– KUUNTELITTEKO kielikor-
vallanne  olympiakisojen selos-
tajia?

– Nokkelia ja asiantuntevia 
poikia nuo Jukolan, Tiilikaisen 
ja Noposen seuraajat.

Muutamat puhuvat tosin 
niin nopeasti, ettei saa selvää 
sanoista.

– Tuntuu kuin kilpailisivat 
siitä, kuka ehtii sanoa useam-
man sanan sekunnissa.

Unohtavat kuuntelijan.
– Liian nopeasti puhuminen 

on yksi kansantaudeistamme, 
varsinkin nuorilla.

– Toinen on niiko– niikut-
telu, oppineillakin. Kaveriporu-
koissa kerätään joskus

kiroilusakkoa, Yle voisi pe-
riä samaa niikuttelusta.

–  Uutisvuodon kaksi va-
kiesiintyjää kilpailee siitä, kum-
pi nauraa enemmän omille  

vitseilleen.

– Vaimoni on toista maata. 
Hän sanoo joskus hupiohjelman 
jälkeen, että olipa hyvä ohjelma, 
meinasin melkein naurahtaa.

– NOKIA esitteli uuden Lumia 
920–älypuhelimen ja mokasi 
älyttömästi.

– Uuden aparaatin nimeksi 
sopisi tuon tarujen kurtisaanin 
nimen sijaan paremmin

Lume-puhelin.
– ??
– Sen ottamaksi ilmoitetut 

kuvat ottikin korvaava lumeka-
mera.

– Mistähän tuo nimi älypu-
helin?

Se on pienoistietokone, jon-
ka käyttäjältä vaaditaan älyä 
huomata, että sillä voi

puhuakin.
– Milloin mahtavat tulla 

myyntiin?
– Hevosmiesten tietotoimis-

to kertoo Elopin luvanneen, että 
lumen tulon aikoihin.

– PERUSSUOMALAISILTA 
eivät puheenaiheet ja murheet 
lopu. Helsingin piirin

puheenjohtaja, tupla-euroo-
panmestari Juha Väätäinen yritti 

jäljitellä johtamiskulttuurissa 
puolueen puheenjohtajaa. 

Eihän se sopinut. Piiri erotti hä-
net ja Iso-Timo 

nykäisi Julma-Juhalta maton 
alta. Mikä sopii Jupiterille, ei 
sovi asteroidille. 

–  Muistan Juhan kirit Hel-
singin EM-kisoissa. Ne olivat  
komeaa katseltavaa.

–  Saapas nähdä, onko kiri-
kyky yhä tallella, vai joutuuko 
hän kuulemaan 

vahvemmiltaan tunnetun 
Nurmi-tokaisun: ”Huonosti har-
jotellut.”

–  Eduskunnan suuressa sa-
lissa esitetyn anteeksipyynnön 
hän oli harjoitellut hyvin.

– KUNNALLISVAALIT sotke-
vat Suomen politiikkaa. Ne hei-
jastuvat euro-kriisin

hoitoonkin, vaikka EU-asiat 
eivät kuulukaan kuntien toimi-
alaan.

– Välttämätön kuntauudis-
tus viivästyy, armeijan, poliisi-
laitoksen ja muiden 

turvajärjestelmien kehittä-
minen lykkääntyy. Naapurimme 
hymyilivät leveästi meidän  mii-
nakiellollemme, ja nyt he virnis-
televät kultahampaat välkkyen, 
jos joudumme vielä 

luopumaan yleisestä asevel-
vollisuudestakin,  jota uhkaa ar-

vostettu komentajamme
väläytteli maanpuolustus-

kurssin avajaisissa.
– Naapurillamme on aikaa ja 

rahaa kouluttaa kurkiakin.
– Onneksi moni homma jää 

heiltä kesken, Suomen valloitta-
minenkin kahdesti toisessa

maailmansodassa.  
 – Ei Putinkaan vienyt lumi-

kurkia perille asti.
 –  Meidän presidenttimme 

kantaa iloksemme enemmän 
huolta ihmisistä.

– Marskin muistoakin pyrki-
vät mustaamaan vain ylen har-
vat.

– ISOT MIEHET roikkuivat 
kuukausia löysässä hirressä,  
kunnes valtakunnan toiseksi

korkein syyttämättä jättäjä 
avasi solmun. 

– Ikää lisää oppi kaikki, sa-
noivat Finnairin ja Ilmarisen 
johtajat. 

–  Ken elää, hän näkee, ja 
ken näkee, hän elää.

– Kaksi moitetta jäi kellu-
maan ilmaan: Finnairin pääjoh-
tajan moite poliisille ja 

ministeri Hautalan moite 
etiikan unohtamisesta asunto-
kaupassa: Ei riitä, miten tekee, 

vaan on otettava huomioon 
myös se, miltä tekeminen näyt-
tää! Olisi ollut näytön paikka.

– TERVEISIÄ Rovaniemeltä!  
– Kävitkö markkinoilla?
– Juhlittiin Suomen perus-

koulun toiminnan alkamista. Se 
käynnistyi 40 vuotta sitten La-
pissa.

– Kovin kiisteltynä se alkoi.  
– Rovaniemellä ei kiistelty 

enää. Vanhaa rinnakkaiskoulu-
järjestelmäämme pidettiin yh-
teiskunnallisen säätyjaon jään-
teenä.

– Oho!
– Kyllä vain. Enää eivät 

asuinpaikka, vanhempien yh-
teiskunnallinen asema tai 

varallisuus ratkaise lasten 
pääsyä lahjojen edellyttämälle 
opintielle. Illallispöydässä

istui lähelläni kaksi profes-
soria, joista kummallakaan ei 
olisi ilman peruskoulua ollut 
mahdollisuutta päästä opiske-
lemaan.

–  No, joo... kuulee joskus 
moitteitakin.

–  Ei mikään ole täydellistä. 
Jatkuvaa kehittämistä tämäkin 
koulu vaatii. Rovaniemellä va-
roiteltiinkin nykyisiä ja tulevia 
koululaitoksemme kehittäjiä ja 
päättäjiä heittäytymästä

lepäämään laakereille, ettei 
käy niin kuin – Nokialle.

Pöytäläinen
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Liikanen Herman 1921 †
Äyräpää Matti 1922 †
(vuoteen 1876 Europaeus,  
Matias Anselm)
Jalava Antti †
(vuoteen 1906 Almberg,  
Anton Fredrik)
Kovero Karl August 1926 †
Lähteenkorva Aksel August 
1926 †
Snellman Karl 1926 †
Snellman Wilhelm 1926 †
Soini Aksel Wilho 1926   
(vuoteen 1877 Hoffrén)
Stenbäck Josef Daniel 1926 †
Streng Adolf Woldemar 1926 †
Wialen Albert Olivier 1926 †
Sipilä Walter 1929 †
Paloheimo Karl Alfred 1929 †
(vuoteen 1906 Brander) 
Laine Odert 1930 †
Tarjanne Onni Alcides 1942 †
(vuoteen 1906 Törnqvist)
Komppa Gustaf 1926 †
Sadeniemi Yrjö Jaakko 1944 †
Kilpinen Oskar Esaias 1945 †
Renqvist Alvar 1947 †
Renvall Henrik (Heikki)  
Gabriel 1948 †
Wartiovaara Arvi Kustaa  
Aleksanteri 1949 †
Vuorenlehto Eino1953 †
Vähäkallio Toivo Reijo 1953 †
(vuoteen 1906 Vilander, Toivo 
Fredrik)

Wihuri Antti Taavetti 1953 †
(vuoteen 1906 Jansson,  
Anton David)
Talas Onni Eugen Aleksander 
1956 †
(vuoteen 1895 Gratshoff)
Leikola Erkki Ensio 1967 †
(vuoteen 1906 Leidenius)
Gulin Lauri Johannes 1960 †
Havulinna Aulis 1963 †
(vuoteen 1906 Hummelin)
Virkkunen Helge Erik 1963 †
Lappi-Seppälä Jussi 1964 †
(vuoteen 1915 Seppälä)
Pernaja Veli Antero 1964 †
Klinge Paul 1969 †
Angervo Tauno Pietari 1973 †
Saarinen Severi Mikael 1973 †
Saarenheimo Eero Johannes 
1982
Brotherus Karl Henrik (Heikki) 
1982 †
Helminen Tauno Olavi 1982 †
Sipilä Sauli Fredrik 1982 †
Ylppö Arvo Henrik 1982 †
Keinonen Akseli Alfred 1986 †
Toivonen Kalevi M.A. 1985 †
Risku Auri Heikki Salomon 
1986 †
Salonen Erkki Aarre Kalevi 
1996 †
Paaermaa Pauli Fredrik 1991 †
(vuoteen 1939 Berglöf)
Vuoristo Aatu Aapeli 1991 †

Pohtola Mikko 1992 †
kunniapuheenjohtaja 2002 
(vuoteen 1936 Österholm  
Arvo Mikael)
Henttonen Antti 1996
Somerto Pentti Antero 1996 †
(vuoteen 1935 Sundsten)
Walli Aarno 1996 †
Alaviuhkola Risto Antero 1998
 Saarela Mauno Johan 1998
Höysti Matti 2001
Kolve Pertti 2001
Enäjärvi Martti 2002
kunniapuheenjohtaja 2007
Henn Karl-Heinz 2002
Papinniemi Eino 2004
Ritvos Pekka 2005 † 
Liusvaara Jouko 2007
Pitkänen Weijo 2008
Viljanen Matti 2008
Packalén Matti 2010
Virkkunen Pertti 2010
Larmola Yrjö 2010
Tuomi Tuomo 2011 † 
Turunen Timo 2012

Enemmän tietoa kunniajäsenis-
tä löytyy kirjasesta ”130 vuotta 
Helsingin Suomalaisen Klubin 
toimintaa”. (Viimeisten kolmen 
vuosikymmenen  
vaikuttajat), (s 114).

KLUBIN KAIKKI KUNNIAJÄSENET
JA VALINTAVUODET 1921-2012

nn Klubin sääntömääräinen 
syyskokous pidetään torstaina 
22.11.2012 alkaen klo 18.00 
Klubin tiloissa Kansakouluku-
ja 3 Helsingissä. Kokouksessa 
mm. vahvistetaan tulo- ja meno-
arvio sekä päätetään liittymis-
maksun ja jäsenmaksun suuruu-
desta sekä valitaan johtokunnan 
jäsenet erovuoroisten tilalle ja 
käsitellään muut Klubin sääntö-
jen 9. pykälässä mainitut syys-
kokouksessa käsiteltävät asiat.

Klubin puheenjohtaja Jo-
hannes Koroma on toiminut 
johtokunnan puheenjohtajana 
ensiksi yhden kauden (vanho-
jen sääntöjen mukaisesti) 2009 
ja sen jälkeen yhden kolmivuo-

tiskauden 2010 – 2012. Koro-
ma on siis erovuorossa vuoden 
2013 alusta lukien. Sääntöjen 
14 §:n voimaantulosäännöksen 
mukaan Koroma on uudelleen-
valintakelpoinen siten, että pu-
heenjohtajuus kestää yhteensä 
kuusi vuotta. Hänet voidaan siis 
valita puheenjohtajaksi kahdek-
si vuodeksi 2013 -2014.

Olli Alho on toiminut johto-
kunnan jäsenenä vuosina 2006 
– 2008 ja 2010 – 2012.  Alho ei 
ollut  johtokunnan jäsen vuonna 
2009. Alho on siis erovuorossa 
2013 alusta, mutta uudelleen-
valintakelpoinen, koska ei ollut 
erovuorossa tullessaan takaisin 
johtokuntaan vuoden poissaolon 

jälkeen. 
Tänä vuonna Jari Karpak-

ka ja Pekka Rapila tulevat toi-
mineeksi johtokunnan jäseninä 
yhtäjaksoisesti kaksi kautta ja 
ovat erovuorossa eivätkä siis ole 
uudelleenvalintakelpoisia.

Johtokunnan jäseninä jatka-
vat Juha Kojonen, Jere Lahti, 
Henrik Lamberg, Jarmo Pekkala 
ja Matti Saari.

Syyskokous valitsee pu-
heenjohtajan ja kolme jäsentä. 

Johtokunta valitsee varapu-
heenjohtajan keskuudestaan.

Helsingissä 08.10.2012 
Johtokunta

Kirjoitin edellisen kerran 
vuosi sitten lehdessämme 
Klubin kuva-arkistosta. Valo-
kuva-arkisto on sen jälkeen 
täydentynyt, ja onkin aihetta 
muistuttaa erinomaisesta 
mahdollisuudesta kuvien 
katselulla palauttaa mieleen 
yhteisiä klubikokemuksia. 

nn Tämän kirjoittajalla valo-
kuvien katseluun liittyy mieli-
kuva pölyttyneistä albumeista. 
Klubin kuva-arkisto on kui-
tenkin tehty tarjoamaan aivan 
toisenlaisia kokemuksia. Se on 
kerätty Klubin omista tapah-
tumista. Siinä on tallennettuna 
kuvia eri tilaisuuksien esiinty-
jistä, usein myös tilaisuuksissa 
olleista klubilaisista puolisoi-

neen. Tarkoitus on siis ollut ja 
on tehdä kuva-arkistosta meidän 
Klubimme oma albumi, joka on 
sähköisessä muodossa tavoitet-
tavissa kaikkialla, missä vain on 
internet-yhteys.

Tähän mennessä katselta-
vaan muotoon on siirretty lä-
hes 500 kuvaa noin 50 eri ti-
laisuudesta vuosilta 2010, 2011 
ja 2012 ja kokoelma täyden-
tyy luonnollisesti koko ajan. 
Viimeksi siihen on tallennettu 
kuvat mm. Klubin veneretkes-
tä 1.6.2012, Klubin avaami-
sesta 13.8.2012 uutispuuron 
merkeissä ja rapujuhlastamme 
30.8.2012. 

Kuvakokoelma on Klubin 
sisäisillä jäsensivuilla ja siihen 

pääsee tutustumaan Klubin net-
tisivuilla olevien ohjeiden mu-
kaisesti jäsenkortin tunnuksilla, 
joita avattava ohjelma kysyy 
kirjautumisen yhteydessä. Kun 
nettisivuilla on myös ohjeita 
kuvien mahdollisesta käyttämi-
sestä muuhunkin tarkoitukseen 
kuin katseluun, ei siitä ole tässä 
aihetta enempään. On syytä to-
deta, että kuvat on sijoitettu vain 
jäsenille tarkoitetuille Klubin 
sisäisille nettisivuille mm. sen 
vuoksi, että klubilaisia kuvataan 
ja kuvia julkaistaan tässä kuva-
albumissa ilman että kuvattavil-
ta kysyttäisiin erikseen lupaa.

Elias Iirola

Helsingin Suomalaisen Klubin kuva-arkisto

KUTSU  
KLUBIN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN 
SYYSKOKOUKSEEN
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Metsästysretki Namibian  

SAVAN NEILLE

Metsästys on hieno harrastus, joka tun-
netusti tarjoaa kokemuksia ja elämyksiä 
lajin harrastajille. Olin ollut eteläisessä 
Afrikassa monta kertaa, mutta aina ka-
meran kanssa. Eläimet olivat minulle tut-
tuja, mutta nyt olin ensi kertaa menossa 
Namibiaan kiväärin ja kameran kanssa. Jürgen, Samuel ja Laani  

lähdössä jäljittämään kudua
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nn Olimme sopineet jo vuot-
ta aikaisemmin, että toivioretki 
Namibian savanneille tehdään 
huhtikuun puolivälissä. Mukana 
olivat Pertti (Vekku) Virkkunen, 
Jukka (Muke) Virkkunen, Kale-
vi (Kalle) Karenius, Tapio (Tap-
sa) Lehikoinen, Jaakko (Jaska) 
Lehto, Juhani Tukeinen, Pentti 
(Pena) Huvinen, Rainer (Laani) 
Wulff ja tämän kirjoittaja Janne 
Virkkunen. Vain Pena ja Tapsa 
eivät ole klubimme jäseniä – ai-
nakaan vielä.

Jännitystä ja odotusta oli il-
massa, kun tapasimme Helsin-

gin lentoasemalla sunnuntaina 
15. huhtikuuta. Muke, Jaska, 
Kalle ja Jussi ovat kokeneita 
Namibian kävijöitä. Me muut 
olimme ensikertalaisia, vaikka 
metsästämisestä meillä kaikilla 
on vuosien tai vuosikymmenten 
kokemus.

Lento Frankfurtin kautta 
Namibian pääkaupunkiin Wind-
hoekiin vei lähes 15 tuntia ja 
perillä Windhoekin auringossa 
olimme aamulla kello 6. Aika-
eroa ei ole, joten matkarasitus-
kin on sen mukaisesti vähäistä.

Lentokentällä meitä oli vas-

tassa Jürgen Rumpf, jonka koo-
kas hahmo on monelle suoma-
laiselle metsästäjälle tuttu. Jür-
gen on ystävällinen kolmannen 
polven namibialainen, joka pu-
huu afrikaansin ja saksan lisäksi 
hyvää englantia. Jürgen oli ret-
kemme isäntä ja tukikohtamme 
Combumbin farmin omistaja.

Lentokentältä suuntasimme 
asebyrokratian koettelemusten 
jälkeen kohti Windhoekia, jossa 
meitä odotti baarin lisäksi hy-
vin varustettu kauppa, joka tar-
joaa palveluksia myös saksaksi 
ja englanniksi. Paidat ja kengät 

tekivät kauppansa ja jälkeen tu-
levia neuvon ostamaan nami-
bialaiset metsästyskengät. Ne 
ovat äänettömyydessään aivan 
ylivoimat esimerkiksi tavallisiin 
lenkkikenkiin verrattuna.

Ajo Combumbiin kesti kak-
si ja puoli tuntia. Matka ei ole 
kovin pitkä, mutta moottoritien 
jälkeen siirryttiin hiekkateille, 
joita sateet ovat vaurioittaneet ja 
ajo on sen mukaista. Teitä ei ole 
viemäröity, joten ne nielaisevat 
sateen hyvin huonosti. Neliveto-
autokin on kovilla.

Jürgenin tarina
Jürgenin oma tarina on pala 
Lounais-Afrikan ja Namibian 
omaa kehitystä, jossa Martti Ah-
tisaarella oli suuri rooli maan 
itsenäistyessä 1990-luvun alus-
sa. Iltojen keskusteluissa Jürgen 
muistikin kehua ja kiittää Ah-
tisaaren panosta Namibian hy-
väksi moneen kertaan.

Combumbin tilan perus-
ti Jürgenin isoisä, joka tarttui 
Kansainliiton tarjoamaan mah-
dollisuuteen muuttaa Pohjois-
Saksasta siirtolaiseksi Nami-
biaan vuonna 1928. Isoisä oli 

perheensä kolmas lapsi eivätkä 
olot natsien nousun aikaisessa 
Saksassa olleet häävit.

Päätös oli rohkea, koska Na-
mibiassa ei tuohon aikaan ollut 
mitään. Isoisän hankkeita ra-
hoitti myös Amerikan setä, joka 
lapsettomana antoi tälle rahaa 
elämänmuutoksen tekemiseen. 
Isoisä osti tilan maat huutokau-
pasta ja farmin perustaminen al-
koi. Talon paikan määritti vesi, 
jota löytyi vain muutaman met-
rin syvyydestä.

Isoisä lähetettiin muiden 
saksalaisten tapaan toisen maa-

Metsästysretki Namibian savanneille

Jürgen, Kalle ja Vekku Onguman leiripaikalla, jossa istuimme illat nuotion ääressä. Jürgen ja entinen ammattimetsästäjä Denji Onguma lodgessa paperitöiden ääressä.
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Metsästysretki Namibian savanneille

ilmansodan jälkeen keskityslei-
rille Etelä-Afrikkaan, josta hän 
palasi vasta vuonna 1947.

Jürgen lunasti tilan myö-
hemmin isältään, joka muutti 
vaimonsa kanssa Windhoekiin. 
Rahoilla vanhemmat ostivat 
muutamia asuntoja, joita vuok-
raamalla he elävät, sillä Nami-
biassa ei ole pohjoismaista so-
siaaliturvaa.

Combumbi on iso tila, yh-
teispinta-ala 370 neliökilomet-
riä, joten savannia riittää eläi-
mille. Tilan pääelinkeino oli 
pitkään lihakarjan kasvatus, 
mutta viime vuosina rinnalle on 
noussut metsästys, joka tuo jo 
puolet kaikista tuloista. Jürgen 
ja hänen viehättävä vaimonsa 
Meyke hoitavat vuodessa 10-12 
ryhmää, jotka viipyvät paikalla 
keskimäärin viikon.

Metsästys alkaa

Tulopäivänä kohdistimme aseet 
ja metsästys alkoi vasta tiistai-
na. Joukkomme oli sen verran 
suuri, että se jaettiin kolmeen 
ryhmään. Metsästys sinällään 
tarkoittaa istumista jeepin la-
valla ja eläimiä etsitään loppu-
mattomalta näyttävältä puskien 
peittämältä savannilta pölisevil-
lä hiekkateillä.

Jeepin lavalla on ampujien 
lisäksi alkuperäiseen mustaan 
väestöön kuuluva jäljittäjä eli 
tracker. Hän tarkkailee her-
keämättä ympäristöä ja pystyy 
hämmästyttävästi erottamaan 
eläimet vielä iltahämärän koit-
taessa. Kun päästään ampu-

maetäisyydelle usein hiipien 
puskien lävitse, jäljittäjä pys-
tyttää kolmijalkaisen tuen, jolta 
varsinainen ammunta 100-200 
metrin päästä tapahtuu. Se tie-
tää vähemmän haavakkoja ja on 
ihan järkevää ja hyvää metsäs-
tyskulttuuria.

Ensimmäinen metsästyspäi-
vä oli kylmä. Lämpöä oli vain 
viitisentoista astetta, sataa tihut-
ti. Tällaistako tämä tulee ole-
maan, ajattelin.

Jäljitimme naapurin isän-
nän Willin ja trackerin Davidin 
kanssa oryxeja. Se oli ensikerta-
laiselle jännittävää puuhaa. Tu-
limme puskan taakse eläinten 
juomapaikalle. Sain yrittää en-
simmäisenä. Jäimme viimeisen 
puskan taakse, Will otti kolmi-
jalkaisen tuen ja repi oksia va-
rovasti syrjään. Vihdoin syntyi 
ampumalinja.

Pulssini kiihtyi ja hengityk-
seni tihentyi. Rauhoitu, Will 
sanoi ja otti olkapäästä kiinni. 
”Hengitä. Se on vain härkä, jolla 
on erilaiset sarvet.”

Iso oryx makaili maassa. 
Will ja David vihelsivät ja oryx 
nousi. Tähtäsin, ammuin, osuin 
ja eläin putosi maahan. Se jak-
soi vielä muutaman sata metriä 
ennen kuin se lopetettiin puskan 
alle. Olin ampunut ensimmäisen 
eläimeni Namibiassa.

Päivän saalis oli muutoinkin 
hyvä, kudu, oryxeja jnpp. Oli 
aihetta riehakkaaseen iltajuh-
laan ja sellainen siitä myös tuli. 
Hyvän aterian jälkeen istuimme 
kuistilla, jossa baari oli auki ai-

van sen mukaan, mitä mieli teki.
Seuraavina päivinä metsäs-

tys muuttui rutiiniksi. Nousim-
me yhdeksältä autoihin ja pala-
simme lounaalle puolen päivän 
maissa. Siestan jälkeen lähdim-
me takaisin metsälle puoli kol-
men aikaan. Metsästys päättyi 
auringonlaskuun puoli kuuden 
jälkeen.

Päivätkin lämpenivät takai-
sin 25 asteeseen, sade häipyi ja 
runsaan kymmenen asteen yöt 
viileitä.

Kokeneet Namibian kävijät 
olivat jo aiemmilla retkillä am-
puneet kotinsa täyteen trofeita, 
joten he eivät juuri ampuneet. 
Saalilla on nimittäin hintansa. 
Oma oryxini maksoi 400 euroa 
ja myöhemmin ristikkoon tullut 
antilooppi 390 euroa.

Combumbissa pystytään 
majoittamaan 10 metsästä-
jää kahden hengen huoneisiin, 
jotka on varustettu lukollisel-
la asekaapilla sekä suihku- ja 
WC-huoneella. Tilan vesi on 
moitteetonta ja juomakelpois-
ta. Tilalla on myös kohtalainen 
langaton verkko ja matkapuhe-
linkin toimii.

Jürgen ja Meyke pitävät hy-
vää huolta vieraistaan. Aamu-
pala, lounas ja illallinen tarjo-
taan päätalon ruokasalissa. saa-
toimme jopa seurata jalkapallon 
mestarien liigan ottelua Bayern 
München-Real Madrid, joka 
päättyi rangaistuspotkuihin ja 
suursuosikki Realin tipahtami-
seen. Tulos tietenkin miellytti 
isäntäpariamme.

Kalle ampui taiten Springbokin,  
jota Samuel jäljitti.
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Vauhdikkaiden ensimmäis-
ten iltojen joukkueemme alkoi 
hyytyä iltaisin kymmenen yh-
dentoista välillä.

Etoshan luonnonpuisto

Lauantaina lähdimme kohti 
kuuluisaa Etoshan luonnonpuis-
toa, joka sijaitsee Angolan rajan 
tuntumassa. Etosha on Krügerin 
ohella eteläisen Afrikan kuului-
simpia luonnonpuistoja. Oh-
jelmassa oli myös metsästystä, 
tosin tietenkin puiston ulkopuo-
lella.

Onguma Lodgessa meitä 
odotti afrikkalainen telttaleiri ja 
sitä hoitava pariskunta Deni ja 
Carmen. Deni osaa asiansa, sil-
lä hän on entinen ammattimet-
sästäjä (mm. noin 70 leijonaa). 

Carmen on hänkin saksalaisen 
maahanmuuttajaperheen jälke-
läinen.

Onguman omistaa etelä-
afrikkalainen miljonääri, joka 
ajaa leirille parituhatta kilome-
tiä Kapkaupungista.

Leirissä on kahden hengen 
puulattiaisia telttoja sänkyineen. 
Teltan takana on katollinen ulo-
ke, jossa on suihku ja WC. Vet-
tä tosin joutuu suihkussa laske-
maan viitisen minuuttia ennen 
kuin se muuttuu lämpimäksi.

Metsästys tuotti joukon ko-
meita antilooppeja, mutta kai-
vattu kudu jäi ampumatta. Laani 
ampui mamba-käärmeen Denin 
kehotuksesta. Jürgenilta opim-
me, ettei mambaa oikeastaan 
pitäisi tappaa, vaikka se myr-

kyllinen onkin.
Leirielämä noudatti Com-

bumbin kaavaa, mutta ruokaa 
tehtiin myös nuotiolla ja illat 
istuimme nuotion ympärillä. 
Saatoimme myös juoda runsaat 
kaatoryypyt.

Vanha sanonta on, että vaih-
telu virkistää ja niin se virkisti 
meidänkin seuruettamme. Jas-
ka, Jussi ja Kalle saivat lisäjän-
nitystä elämäänsä, kun he pää-
sivät poliisin kanssa ajamaan 
takaa salametsästäjää. Mies jäi 
kiinni muutamassa tunnissa.

Salametsästystä on Namibi-
assa edelleen, Vaikka rangaistus 
voi ensikertalaisella olla kym-
menenkin vuotta. Uusijat joutu-
vat lusimaan helposti 20 vuotta. 

Paras tracker
Combumbin tilan paras tracker 
Samuel on todennäköisesti enti-
nen salametsästäjä, jonka Jürge-
nin isä palkkasi riistanhoitajaksi 
ja yllättäen salametsästys tilan 
mailla loppui siihen.

Deni ja Carmen ovat viehät-
tävä pariskunta, joka asuu sa-
nanmukaisesti talossa, joka on 
kaukana kaikesta. Kysyin erää-
nä iltana Carmenilta, missä he 
viettävät lomansa. Carmen vas-
tasi käyneensä kerran Saksas-
sa ja se riitti. ”Sinne en mene 
enää koskaan. Pysymme täällä,” 
Carmen sanoi Afrikan pimeässä 
illassa. Siihen ei ole paljon li-
sättävää.

Etoshan luonnonpuisto on 
koko päivän retki. Siellä törmää 

Jurassic Park –elokuvan maise-
maan ja eläinpaljouteen – ilman 
dinoja tietenkin. Kirahveja, anti-
looppeja, springbokeja, seeproja 
ja sikoja on laumoittain. Näky-
mä on yksinkertaisesti huikai-
seva.

Tiistaina eli viimeisenä ilta-
na Ongumassa Jussi kiitti De-
niä ja Carmenia tavalla, joka ei 
unohdu. Jussi puhui saksaksi 
niin kauniisti ja sympaattisesti, 
ettei sitä voi paremmin tehdä. 
Elämässä on unohtumattomia 
hetkiä, mutta tätä Afrikan yös-
sä pidettyä puhetta en unohda 
koskaan.

Palasimme Combumbiin jä-
tettyämme Jussin lentokentälle. 
Pena ja Tapsa olivat jääneet po-
rukasta jo menomatkalla Etos-

haan. 
Metsästys jatkui torstaina. 

Istuin Jürgenin kanssa kytiksellä 
tornissa. Puhuimme hiljaisella 
äänellä Jürgenin suvun histori-
asta ja katselimme, kun kudut 
kiertelivät nuolukiveä. Suuri 
kudu jäi saapumatta ja minulta 
kudu ampumatta. Jürgenin linja 
oli selkeä: vain hänelle kelpaava 
kudu on ampumiskelpoinen.

Laani onnistui kudu-jahdis-
sa ja Vekku kävi ampumassa 
vielä yhden springbokin. Paluu 
Suomeen alkoi sunnuntaina, va-
pun aattona. Kaukana oli Hel-
singin humu ja takana huikea 
seikkailu Namibiassa - ja aivan 
ensimmäisessä luokassa. 

Janne Virkkunen

Janne ja kaadettu Oryx. Jaska ja kaatamansa impala. Kuvat: Retken osallistujat

Metsästysretki Namibian savanneille
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Koko sydämellään ja sielul-
laan klubimme toimintaan 
osallistunut entinen puheen-
johtajamme päätoimittaja 
Pekka Ritvos kuoli ystäviensä 
seurassa keskellä kauneinta 
suomalaista kesää. 

nn Pekka Ritvos toimi klu-
bimme puheenjohtajana vuosi-
na 2002-2004 oltuaan sitä ennen 
johtokunnan jäsenenä kahden 
vuoden ajan. Hänen aktiivisuu-
tensa näkyi jo ohjelmatoimikun-
nassa, jonka jäseneksi hän tuli 
1996 ja jossa hän vaikutti elä-
mänsä loppuun saakka. Hän eh-
ti toimia myös taloustoimikun-
nan jäsenenä parin vuoden ajan 
2000 – 2001. Pekan idearikka-
us, monipuolinen toimeliaisuus 
ja rajoja rikkova aloitteellisuus 

jätti pysyvän jäljen klubimme 
toimintaan. Hän oli kiinnostunut 
ihmisistä ja hänen avoimuuten-
sa seurauksena ihmiset kiinnos-
tuivat hänestä. 

Kun aikanaan halusin sel-
vittää millainen tehtävä minul-
le ehdotettu klubin puheenjoh-
tajuus olisi, Pekan vastaus oli 
kirkas: ”Se on hienoin tehtävä, 
joka sinulle voidaan tarjota ja 
se on helppo homma hoitaa, 
kokous kerran kuukaudessa.” 
Vastaus oli luonteenomaista Pe-
kalle. Pitkän henkilökohtaisen 
tuntemukseni perusteella tiesin 
Pekan oikovan tehtävän sisäl-
töä, mutta samalla vastaus ku-
vasti Pekan omaa suhtautumista 
erilaisiin haasteisiin. Tulevai-
suutta ei kannata surra, se jää 
nähtäväksi. Hän suhtautui elä-

mään ja tehtäviin myönteisesti, 
arvosti varauksettomasti klubia 
ja sen jäseniä, oli avoin kaikelle 
uudelle eikä surrut liikaa muo-
dollisuuksia tai yksityiskohtia. 

Pekka Ritvos oli läheinen 
ystäväni, pitkäaikainen työtove-
rini ja kollegani Helsingin Sa-
nomissa, Uudessa Suomessa ja 
Kauppalehdessä lähes 30 vuo-
den ajan. Hän oli intohimoinen 
ja synnynnäinen lehtimies, joka 
innostui ja kiinnostui kaikesta 
uudesta ja poikkeavasta. Se oli 
helppo havaita ensi tapaamisel-
lamme ollessani taloustoimituk-
sen päällikkönä ja kouluttajana 
Helsingin Sanomien toimittaja-
koulussa, jossa Pekka terävöitti 
journalistin taitojaan. Pekan toi-
minta HS:n taloustoimituksessa 
jätti jälkensä ja samasta toimi-
tuksesta hän löysi myös ensim-
mäisen puolisonsa.  

Pekan merkittävin journalis-
tinen saavutus oli Kauppaleh-
ti Option perustaminen ja sen 
hengen luominen. Vaativalle lu-
kijakunnalle osoitettu sisältö ei 
saanut olla liian vakavaa. Tässä 
hän onnistui hyvin, vaikka mo-
net alan asiantuntijat ennustivat 
lehdelle vain lyhyttä elämää. 
Uskon onnistumisen johtuneen 
paljolti Pekan luonteesta, uteli-
aasti elämään suhtautuvana, sen 
kaikkia piirteitä tarkastelevana, 
hän oli oivallinen esimerkki 
iloisesta ja ennakkoluulottomas-
ta journalismista, jolle mikään 
inhimillinen ei ollut vierasta. 

Johannes Koroma

Pekka Ritvos
18.3.1946 – 25.7.2012

Helsingin Suomalaisen Klu-
bin Viron harrastajat tekivät 
kevätretken Tallinnan edus-
tan Naissaareen 6.6.2012.

nn Mikä tekee Naissaaresta 
mielenkiintoisen, historiallisen 
tutustumiskohteen? Jo ennen 
ensimmäistä maailmansotaa 
vuonna 1909 Venäjän keisa-
ri Nikolai II hyväksyi suunni-
telman Porkkalan-Tallinnan 
(Naissaaren) kapeikon linnoit-
tamiseksi. Tätä kutsuttiin sitten 
nimellä ”Pietari Suuren meri-
linnoitus”. Tavoitteena oli sul-
kea Pietariin johtava meriväy-
lä Suomenlahden kapeimmalta 
kohdalta – vain 36 km leveä 
linja, jolloin pääpuolustuslinja 
olisi riittävän kaukana Pietaris-
ta. Suunnitelma merkitsi yleis-
maailmallisesti yhtä vahvinta 
koskaan rakennettavaksi aiottua 
linnoitusjärjestelmää.

Pattereissa oli kaikkiaan nel-
jä järeää 12 tuuman oli 305 mm 
tykkiä. Yksi tykin putki painoi 
noin 51 tonnia ja pituus oli 16 
metriä. Niiden ammuskin pai-
noi noin 500 kg ja ajopanos-
kin oli noin 150 kg. Eli niiden 
ja tykinputkien siirtely saaressa 
edellytti myös kapearaiteisen 
radan rakentamista. Naissaaren 
patterien kohtaloksi koitui Viron 
vapaussodan vallankumouk-
sellisten poistuminen saarelta, 
jolloin suuri osa varusteista rä-
jäytettiin. Uusia järeitä tykkejä 
ei Naissaareen sittemmin tuo-
tu. Aegnan saareen jäi vastaavat 
patterit ehjiksi.

Suomen puolella rakennet-
tiin sitten Mäkiluotoon uudel-
leen vuosina 1932-33 305 mm 
patteri. Naissaaren ja Aegnan 
tulenjohdot kykenivät johta-
maan Mäkiluodon tykkejä ja 
käytössä oli mm. erityinen sa-
lainen ”laskuri”, jonka antamat 
tiedot syötettiin Mäkiluodon ty-
keille. Mäkiluodon tulenjohdon 
ei siis tarvinnut itse havaita osu-
mia vastarannalla tai sen puolen 
kohteissa. 

Naisaaressa oli sittemmin 
jatkosodan aikana mm. suoma-
lainen tulenjohtoasema, josta 
käsin voitiin johtaa Mäkiluo-
toon 30-luvulla rakennetun 305 
mm patterin tulta. Samoin saa-

ressa oli suomalainen ilmaval-
vontakomppania. Tätä yhteis-
työtähän harjoiteltiin 30-luvulla 
salaisesti useammassa harjoi-
tuksessa ja Suomen ja Viron vä-
lille laskettiin tulenjohtoa varten 
erilliset merikaapelit. 

Puna-armeijan tultua sodan 
lopussa uudelleen saarelle, kiel-
lettiin saarelle pääsy kaikilta 
siviileiltä. Nyt oli neuvostotu-
kikohta Porkkalassa ja Suomen-
lahden kapeikko siten venäläis-
ten täydellisessä valvonnassa. 
Neuvostoliitto varustikin saarta 
lujasti. Tykistön ohella saareen 
sijoitettiin sekä it- että maamaa-
liohjuksia. 60-luvulla rakennet-
tiin saaren pohjoisosaan mm. 

KLUBIN VIRON HARRASTAJAT 
NAISSAARESSA

Viron harrastajat lähdössä Naissaareen.
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10 raskaiden ohjusten laukai-
sualustaa. Tutka-asema toimi 
aivan saarelta lähtöön saakka. 
Saarelle rakennettiin myös ke-
vyt lentokenttä kaakkoisosaan 
saarta. 

Maailman suurimpiin kuulu-
nut merimiinavarasto rakennet-
tiin keskelle saarta avotaivaan 
alle. Kapearaiteista rataa laajen-
nettiin siten, että sitä oli lopul-
ta noin 42 km ympäri saarta ja 
miinavarastoalueella oli useita 
hajautettuja rinnakkaisratoja. 
Varsinainen miinalataamo si-
jaitsi Naissaaren lounaisosassa. 
Miina-alustoja on ollut jopa 52 
ja niiden näkyvyyttä satelliiteil-
ta ei peitelty. Väitetään, että tar-
koitus olikin osoittaa USA:lle 
avoimesti, että ne on tarkoitet-

tu Suomenlahden sulkemiseen. 
Ja että hajasijoitus metsäiseen 
maastoon tekisi yhteisräjäh-
dyksen lähes mahdottomaksi. 
Kokonaismäärä räjähdysainetta 
olisi vastannut ainakin yhtä Hi-
roshiman atomipommia. Kuu-
ban kriisin aikana kuulemma 
miinoja kuljetettiin varastosta 
Atlantin toiselle puolelle. Venä-
jän sotilaat poistuivat saarelta 
vasta 1994.

Satama, jonne Viron harras-
tajatkin jalkautuivat, sijaitsee 
keskellä saaren itärantaa. Sinne 
oli rakennettu pitkä aallonmur-
taja ja rautatie sotilasmateriaalin 
ml. miinojen kuljettamiseen.

Saarelle pääsy on ja ei ole 
yksinkertaista. Viikonloppuisin 
sinne kulkee vesibussi Tallinnan 

sataman D-terminaalin luota eli 
Tallinkin laivojen läheltä. Jos ei 
ole tarpeeksi tulijoita, voi olla 
että ei kulje, vaikka aikataulu 
sanoo muuta. Me menimme 
taksilla Wiimsin ohi Rohunie-
men kärkeen luotsiaseman vie-
reen pikavenefirmaan, jolla on 
useita erikokoisia kovapohjaisia 
kumiveneitä, jolla matka joutuu 
poikki Tallinnan lahden 20 – 30 
minuutissa.

Perillä satamassa meitä 
odotti Naissaaren Majatalon 
isäntä Karl Lindström autoi-
neen. Se on Proto-Sisu, jon-
ka lavalle on rakennettu pen-
kit. Aluksi meidät kuljetettiin 
Majataloon, jossa meitä odotti 
maittava lounas, josta vastasi 
emäntä Eda Tarum. Majatalon 

ruokasali on restauroitu enti-
sestä upseerien ruokalasta ja on 
koristeltu Kalevipoeg- ja Kale-
vala-aiheisin maalauksin. Itse 
majatalo on kunnostettu van-
hasta neuvostoajan kasarmista. 
Majoitustilaa on nyt jo yhteensä 
noin 120:lle henkilölle. Toimin-
taa on toukokuun alusta loka-
kuun loppuun asti. Ja ruoka on 
hyvää, maittavaa ja edullista. 
Majatalon pihalla oli näytillä 
avattu torpedo ja muuta merel-
listä jäämistöä. Pihalla ja lähi-
piirissä on edelleenkin toimiva 
diesel-veturi ja rautatiekalustoa, 
jota ovat käyneet ihailemassa 
myös monet rautatieharrastajat. 
Männikun kylässä on edelleen 
käytössä joukko pientaloja, jot-
ka ovat alun perin suomalaisia 
”sotakorvaus”taloja. Niissä oli 
miehitysaikana upseereita ma-
joitettuna.

Me istuimme Proton lavalla 
ja saimme ihailla varsin kaunis-
ta mäntymetsää, missä hiekkatie 
kiemurteli saaren pohjoiskärkeä 
kohti. Pohjoisessa oli paljon 
vesaikkoa ja vesilammikoita – 
oikeita hyttysenpesiä. Entisiä, 
rämettyneitä juoksuhautoja ja 
muita sortuneita rakenteita. Tie 
kiemurteli useaan otteeseen sen 
kapearaiteisen rautatien poikki. 
Lopulta olimme pohjoiskärjen 
tuntumassa olevan korkean tu-
lenjohtoaseman vieressä. Tässä 
pysähdyimme ja kiertelimme 
Pietari Suuren merilinnoituksen 
raunioilla ja myös ammuskel-
lareissa.

Näimme räjäytetyn 305 mm 

tykkiaseman. Kuka on käynyt 
Kuivasaaressa, voi vain kuvi-
tella kuinka paljon on tarvittu 
tämän tykkiaseman räjäyttämi-
seen, kun koko yläkerta on hä-
vinnyt taivaan tuuliin ja jäljellä 
on vain ne tilat, jotka ovat kier-
täneet tykkien lukkopesää. Ala-
kerroksiin on mahdotonta men-
nä. kun ovat täynnä vettä. 

Tulenjohtotornin toisella 
puolella on kyljellään katto-osa 
mahtavasta ruutikellarista, jonka 
paikalla on nyt lampi. Tämä rä-
jähdys lennätti yli nelimetrisen 
katon kymmenien metrien pää-
hän. Kiertelimme sitten myös 
tulenjohtorakennuksen alaisis-
sa varasto- ja majoitus-tiloissa. 
Tulenjohtorakennus oli molem-
mille tykkitorneille yhteinen ja 
maan alla pääsi aikoinaan tun-
nelia pitkin tykkitornista toi-
seen. Koska pääammusvarasto 
ja ruutikellarit olivat juuri sen 
suuremman räjähdyksen alueel-
la, oli yhteys toiseen suuntaan 
poikki. Tunnelissa kuljetettiin 
ammukset ja lataukset kiskoilla.

Mukana tunneliretkellä piti 
olla omat lamput, mutta isännäl-
lä oli myös mukanaan useampi 
loistelamppu. Valitettavasti hol-
veissa on jatkuvasti kosteaa ja 
paikoitellen jopa vettä lattioilla, 
joten keväällä voi olla aikoja, 
että sisälle ei ole menemistä. 
Täältä Patarei 10b:ltä palasim-
me hieman toisia teitä keskelle 
saarta miinavaraston alueelle.

Miinavarastoon on jäänyt 
melko paljon merimiinan kuo-
ria. Koska kaikkia miinoja ei 

viety Venäjälle, jouduttiin pur-
kamaan miinoista lataukset. 
Varastossa ne olivat räjähdys-
aineella täytettynä, mutta ilman 
sytyttimiä, jotka kuulemma ruu-
vattiin paikoilleen vasta ennen 
mereen upotusta. Nyt oli ongel-
ma miten saada pallomaisesta 
tai munan muotoisesta vahvasta 
metallikuoresta massa ulos. Su-
lattaminen ei käynyt, koska aine 
on sulana herkkää räjähtämään. 
Päädyttiin yhteen varmaan ta-
paan. Kaikki korkit auki ja ai-
ne tuleen, jolloin se palaa, jos 
ei muodostu painetta. Suihke ja 
savu on kuulemma kova, mut-
ta isommilta vahingoilta lienee 
säästytty. Näitä tyhjiksi isoja, 
poltettuja kuoria on nyt sitten 
saaressa riittämiin museoesi-
neinä. Miinavarastosta lähdim-
mekin sitten satamaan, koska 
kuljetusaikataulut oli laskettu 
siten, että hätäisimmät ehtivät 
vielä 19.30 iltalaivalla takaisin 
Helsinkiin. Retki oli mielenkiin-
toinen ja enemmänkin aikaa oli-
si saanut olla. 

Kannattanee olla Tallinnassa 
yötä ja lähteä aamulla vesibus-
silla Naissaareen ja tulla illalla 
pois tai jäädä saareen yöksi ja 
tulla pois myöhemmin. Maja-
taloon kannattaa olla etukäteen 
yhteydessä ja sopia järjestelyis-
tä. Omalla veneellä kulkijoille 
voi hyvin suositella poikkea-
mista Naissaareen. Kannattaa 
katsella naissaare.ee - sivuja 
netistä.

Matti Kuula

Naissaaren pohjoiskärjen tulenjohtoasema.

Kokonaismäärä räjähdysainetta olisi vastannut  
ainakin yhtä Hiroshiman atomipommia.
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Klubin Teknologia-harraste-
piirin yli kymmennen hen-
gen ryhmä vieraili 10.5.2012 
Aalto yliopiston Otaniemen 
kampuksen viereisiin teol-
lisuusrakennuksiin sijoittu-
neissa Aalto Design Factorys-
sä sekä Aalto Venture Gara-
gessa, jossa uusien startup 
- yritysten kehittäjänä toimii 
Aaltoes, aaltoes.com/ 

nn Aaltoes, Aalto Entrepre-
neurship Society ry:n  presidetti 
Nils Paajanen esitteli ryhmäl-
lemme sen toimintaa. Aalto-
es on perustettu 2008 USA:n 
huippuyliopistojen kampuksilla 
opiskelijoiden startup yritysten 
kehittämisen toimintamallien 
innostamana. 

Aaltoes ei ole osa Aalto Yli-
opiston hallintoa. Sen menestyk-
sen lähtökohtina on vapaus toi-

mia yhdistysmuotoisena dynaa-
misesti esimerkiksi  Aaltoes:n 
opiskelijoista koostuva hallitus 
vaihtuu joka vuosi. Rahoitus tu-
lee pääosin yksityisiltä säätiöiltä 
sekä innovaatiotoimijoilta kuten 
TEKES. Aalto Yliopisto tarjo-
aa tarvittavan byrokratian raho-
jen hallinnointiin ja mm.tarjoaa 
Aalto Venture Garagen tilat 
Aaltoes:n käyttöön. Toimin-
ta perustuu vapaaehtoisuuteen. 
Ainoa toimeentulotason palkkaa 
saava henkilö on Aaltoes:n pre-
sidentti.   Aaltoes:n toiminnassa 
keskeiset coachit, kokeneet yrit-
täjätaustaiset valmentajat, ovat 
mukana myös vapaaehtoisina. 

Aaltoes:n perustoimintaa 
ovat tapahtumat, joissa menes-
tyvät yrittäjät antavat roolimal-
leja opiskelijoille. 

Aaltoes:n ohjelmia ovat:
- Harjoitteluohjelma opis-

kelijoille, Startup Life aaltoes.
com/startup-life/  

- Ideavaiheen tiimeille, 
Summer of Startups aaltoes.
com/sos-2012/

 -Kehittyneimmeille ideoille 
ja tiimeille, Startup Sauna www.
startupsauna.com 

- Vuosittainen SLUSH kon-
ferenssi slush.fi/en/ Pohjoismai-
den ja Venäjän osalta on mer-
kittävimpiä startup  yrittäjien ja 
kansainvälisten sijoittajien sekä 
median kohtaamistilaisuus

Ryhmämme siirtyi Aaltoes:n 
ja Aalto Venture Garagen tiloi-
hin tutustumisen jälkeen vierei-
sen rakennuksen Aalto Design 
Factorin tiloihin. Aalto Design 
Factory on vuosittain uudistuva 
Aalto Yliopiston projekti opis-
kelijoille, tutkijoille ja startup - 
yrityksille. Aalto Design Facory 
tarjoaa tilat ja mahdollisuuden 

Tutustuminen Aaltoes Start Up-yritysten 
kehittäjätoimintaan ja Aalto Design 
Factoryyn Otaniemessä

Klubin vieraat kutsuttiin mukaan vierailun aikaan Aalto Venture Garagen pihalla menellään olleeseen 
FIBAN:in (Finnish Business Angels Network) BBQ Barbecue - tilaisuuteen, jossa grilli-illan puitteissa enkeli-
sijoittajat tapaavat Aaltoes:n startup- yrittäjiä.

Kaksikymmentä klubin aktiivista maanpuolutuskerholaista tekivät retken Kauhavalle Lentosotakouluun. Vastaanot-
to oli jälleen mallikas. Saimme tutustua tukikohdan pääkalustoon eli Hawk- harjoitushävittäjiin. Vierailumme aikana 
harjoitteli Midnight Hawks- taitolentorymä kentän päällä ja se oli kaikille hieno kokemus. Lisäksi pääsimme tutustu-
maan ja jopa käyttämään Hawkin lentosimulaattoria. Kuva: Matti Kekäläinen.  
Lisää kuvia osoitteessa: www.klubi.fi/2012kauhava/

Kauhavan Lentosotakoulun vierailu 

myös käytännössä rakentaa ja 
testata tuotekehityksessä proto-
tyypejä.  

Design Factoryn, www.aal-
todesignfactory.fi/, toiminta-
mallin yksi keskeisimmistä ke-
hittäjistä professori Kalevi Ek-
man esitteli ryhmällemme sen 
toimintaa ja myös paikalla olleet 
tutkijat eri maista lyhyesti ker-
toivat omista tutkimusprojek-
teistaan.  Kalevi Ekmanin näke-
myksiä innovaatioista ja Design 
Factorista on linkin esityksessä:  
bambuser.com/v/2470297

Tilaisuudessa projektipääl-

likkö Mika Pirttivaara Aalto 
Yliopistosta esitteli ACSI 2010 
(Aalto Camp for Societal Inno-
vation) -innovointileiriä, joka 
käyttää hyväkseen myös Aalto 
Design factoryn tiloja. ACSI-
toiminnan tavoitteena on akti-
voida professorien, tutkijoiden 
ja opiskelijoiden yhteistyötä 
kuntien, julkishallinnon, yritys-
ten ja Aalto-yliopiston muiden 
sidosryhmien välillä uusien in-
novaatioiden synnyttämiseksi.

Vierailun aikana syntyi in-
nostunutta keskustelua paljolti 
yrittäjätaustaisten klubin vierai-

den ja isäntien välillä. Erityisesti 
keskustelussa nähtiin Aaltoes:n 
startup kasvuyrittäjätoiminnan 
kehittämisen liittyvän Suoma-
laisen klubin arvomaailmaan 
esimerkkinä klubin "Suomi 
nousuun"- hanke. Yhteydenpi-
dolle Aaltoes:n ja Klubin välillä 
toivottiin jatkoa.

Aimo Maanavilja

Aaltoes ja aalto venture grage  
aaltovg.com/
sekä Aalto design factory  
www.aaltodesignfactory.fi/
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"Me rakensimme Venäjälle 
kaikki hallitsemisen instituu-
tiot, jotka toimivat tämänkin 
päivän Neuvostoliitossa. Me 
loimme byrokratian, jonka 
tehtävänä on  palvella valtaa, 
ei kansaa. Me katkaisimme 
venäläisten moraalisen selkä-
rangan niin perusteellisesti, 
etteivät ne ole siitä vieläkään 
toipuneet. Venäläisten omaa 
keksintöä ovat ainoastaan 
loputon laiskuus, oveluus 
ja häikäilemättömyys. Me 
pelastimme Venäjän länsi-
maisen kulttuurin törkeältä 
invaasiolta."

nn "Tyttö mietti, miten hän 
saattoi rakastaa tuota outoa 
maata, sen nöyrää, anarkistista, 
tottelevaista, kapinoivaa, mis-
tään piittaamatonta, kekseliäs-

tä, kärsivää, kohtalonuskoista, 
ylpeää, kaikki tietävää, vihan-
täyteistä, murheellista, iloista, 
epätoivoista, tyytyväistä, alistu-
nutta, rakastavaa, sitkeää ja vä-
hään tyytyvää kansaa."

Kuinka hän saattoi rakastaa 
väsynyttä, likaista maata, jossa 
kaikki on liikkeessä, lumi, vesi, 
ilma, puut, pilvet, tuuli, kaupun-
git, kylät, ihmiset ja ajatukset?

Sitaatit ovat kirjailija Rosa 
Liksomin kirjasta "Hytti nro 6", 
joka sai Finlandia-palkinon vii-
me vuonna. Ne ovat esimerkke-
jä siitä monisärmäisestä ja usein 
absurdista vastakkainasettelujen 
tekniikasta, jolle kirja rakentuu. 

Nuori tyttö matkustaa Mos-
kovasta Ulan Batoriin junal-
la seuranaan samassa hytissä 

huomattavasti iäkkäämpi mies. 
"Katsohan nyt tännepäin. Näet 
vanhan äijän, jonka alakuloisen 
sielun täyttää tylsä rauha ... Sä 
olet täällä mun vieraana". 

Tyttö vain kuuntelee. Ei sa-
no sanaakaan.

Kirjailija selittää: "Vii-
si vuotta sitten, ensimmäisis-
sä versioissa, kirjoitin tytölle 
14 repliikkiä, mutta editoinnin 
edistyessä ne putosivat yksi toi-
sensa jälkeen pois. Jäljelle jäi 
vain sitaatti Jobin-kirjasta, joka 
on yksi Raamatun mielenkiin-
toisimmista kirjoista." 

"Sillä mitä minä kauhistuin, 
se minua kohtasi. Ja mitä minä 
pelkäsin, se minulle tapahtui" 
(Job 3:25)

Mies on moskovalainen ta-

Rosa Liksom kirjaillassa 7.5.2012

Tyttö väsyneessä maassa

Kirjailija Rosa Liksomin nimikirjoitusta jonottamassa Heikki Merenheimo (vasemmalla) ja Yrjö Larmola. Oi-
lealla kirjaillan isäntä Veikko Sonninen.
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lonrakentaja. Hän osoittautuu 
syviä tuntoja kouraisevaksi, ää-
rimmäisyyksiin viritetyksi juo-
poksi ("käärme mun sisällä huu-
taa lisää votkaa") ja kelmiksi, 
joka on pistänyt siperialaisveit-
sellään Vilman, lempihuoransa, 
kuoliaaksi. Hän pohdiskelee 
kautta kirjan niitä vuosituhan-
tisia jännitteitä, jotka vallitsevat 
syvästi patrioottisen venäläisen 
sielun ja sitä uhkaavien, ulko-
puolisten voimien välillä. 

Rujon osansa saavat Ve-
näjällä tai sen vaikutuspiirissä 
elävät kansat ja heimot. "Mut-
ta suomalaiset on periaatteessa 
samasta läskistä tehtyjä kuin 
meikäläiset. Finlandija on pie-
ni peruna kaukana ja korkealla 
pohjoisessa".

Tyrmäävä isku kohdistuu 
kuitenkin kauemmaksi, dollari-
maailmaan:

"Mä en muuttaisi sinne toi-
selle puolelle, vaikka makset-
taisiin tuhat dollaria. Sehän on 
sama kuin häkkilintu siirtyisi va-
paaehtoisesti häkistä toiseen. Mä 
rakastan tätä maata. Amerikka on 
Jumalan hylkäämä tunkio."

Kirjaillan isäntä, Veikko 
Sonninen, halusi tietää, kuinka 
paljon Hytti nro 6:ssa on kirjai-
lijaa itseään. Matkustaako Va-
dim Nikolajevits Ivanonin seu-
rassa Ylitorniolla, kahdeksan 
talon kylässä syntynyt kirjailija, 
kuvataiteilija ja kosmopoliitti 
Anni Ylävaara vai nimetön "An-
ni Alavaara"?

Kysymys irrottaa heleän 
naurahduksen. 

"Kahdella omalla Siperian-
matkallani puhuin paljon mat-
kaseuralaisteni kanssa. Hyttiin 
nro 6 halusin tuoda  täysin eri-
laisen persoonan." 

Tämä pitää varmasti paik-
kansa, vaikka tytön muotoku-
vaan liittyy kyllä viitteitä Rosa 
Liksomin toiseen taiteilijaper-
soonaan, kuvataiteilijaan, aina-
kin siinä muodossa, että tytöllä 
on matkassaan piirustusvihko ja 
hän myöskin piirtää kaiken ai-
kaa, vaikka piirroksia ei kuvail-
lakaan lukijalle.

Tekstistä löytyy helposti 
myös mielikuvia kirjailijan syn-
nyinseudusta: "Hän ajatteli py-
ryisiä, jähmeitä rajamaita, jois-
sa porotokat vaeltavat välinpitä-
mättöminä laiskasti ruokaa etsi-
en, lumituiskuja, sääskiparvia ja 
syksyn liikkumatonta, sumuista 
kosteutta, joka on käärinyt si-
säänsä pienen kylän."

Muutoinkin Rosa Liksomin 
kuvakieli tuo mieleen levotto-
masti leimuavat revontulet ja 
poromiesten ja -naisten värik-
käät asut. 

"Häveliään metsäaukean 
yläpuolelle violetti aurinko li-
pui tönkkömäisen havumetsän 
taakse" tai "Puolikas vaalean-
harmaata kuuta tirskahti lumi-
sen, vaiteliaan ja alakuloisen 
havumetsän ylle punaista väriä 
välkkyvän Marsin seuraksi". 

Onko tyttö Suomi-neito?

Kirjaillan yleisöä kiinnosti, mis-
sä määrin Hytti nro 6:n tyttö on 
tarkoitettu kuvaamaan Suomea, 

jonka geopoliittinen asema on 
ankkuroitu Venäjän naapuruu-
teen sekä siihen liittyvään histo-
riaan ja erilaisiin tunnetiloihin.

"Kirjalla ei ole alunperin 
ollut tällaista tarkoitusta tai 
päämäärää. Matka Moskovas-
ta Ulan Batoriin on kyllä to-
dellinen koettelemus tytölle. 
Suomi-tyttö teoria on sinänsä 
mielenkiintoinen, mutta tytön 
matkaseuralainen ei ole mikään 
keskivertovenäläinen."

Vadimin vapaasti rönsyile-
vistä puheenvuoroista koostuu 
impressionistinen kuvaseinä, 
ikonostaasi, josta lukija voi löy-
tää monenlaisia elämänviisauk-
sia.

Tässä esimerkkejä:
- Aina oikeassa oleva ihmi-

nen on sokea, kuuro murhaaja.
- Meidän elämästä puolet 

kuluu tyrimiseen, toinen osa sii-
hen, että tajuamme typerät te-
komme ja loput yritykseen kor-
jata se, mikä vielä korjattavissa 
on.

- Menneisyyden kärryillä 
pääsee vain tunkiolle.

- Kun meikäläisen pitää va-
lita kahdesta pahasta, otan aina 
molemmat.

Kun rupla romahti 1998

Rosa Liksom oli Venäjällä, kun 
rupla romahti. Hytti nro 6 an-
taa Neuvosto-Venäjästä aika ka-
run ja synkeänkin kuvan. Siinä 
kerrotaan väkevin sanakääntein 
perheväkivallasta, tolkuttomas-
ta ryyppäämisestä ja korrupti-
osta. Ote on kuitenkin kaiken 

"Venäjä on ottamassa varovai-
sia askeleita kohti demokrati-
aa."

Yleisön joukosta kuului ha-
lukasta ”supinaa ja jupinaa”. 
Mutta aika loppui kesken. Kir-
jailijan oli riennettävä toiseen-
kin tilaisuuteen samana iltana. 

Sellaista se on, kun voittaa 
Finlandia-palkinnon. 

Weijo Pitkänen

Rosa Liksomin maalaukset 
vuosilta 2006 ja 2007 on jul-

kaistu tekijän luvalla.

aikaa lempeän ymmärtäväinen. 
Kirjaillan loppupuolella tör-

mättiin kuitenkin toisenlaiseen 
Venäjään, siihen, joka syntyi, 
kun Neuvostoliitto romahti ja 
sille yritettiin antaa tekohengi-
tystä ns. shokkiterapian muo-
dossa. Rosa Liksomin reaktio 
oli silloin jyrkkä: "Siihen maa-
han en enää koskaan palaa!"

"Jeltsinin Venäjällä oli totaa-
linen kaaos.  Se näkyi kaikkial-
la. Ihmiset ampuivat itseään ja 
toisiaan kaduilla. Siellä liikkui 
kodittomia lapsilaumoja, useat 
ilman kenkiä. Mummot seisoi-

vat kerjäämässä lumisohjossa."
(Tuosta ajasta voi lukea 

vaikkapa uusimmasta suomen-
kielisestä Novaja Gazetasta:  
"Ihmiset eivät saaneet palkko-
jaan kuukausiin, kauppojen hyl-
lyt  ammottivat tyhjyyttään, mo-
nia elintarvikkeita myytiin aino-
astaan kupongeilla, huhut lähes-
tyvästä nälänhädästä levisivät" 
- Nikolai Donskov: "Kremlin 
isännän säteilevä uratie")

Nyt tilanne on toinen. Ro-
sa Liksomin usko Venäjään on 
palannut sen jälkeen, kun maan 
johtoon astui Vladimir Putin. 

”Kahdella omalla Siperian-matkallani puhuin paljon 
matkaseuralaisteni kanssa. Hyttiin nro 6 halusin tuoda   
täysin erilaisen persoonan.” 
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nn Klubin veneretki kesäkuun 
1 päivänä 2012 tehtiin Kaj Sar-
panevan johdolla Seurasaareen 
perinteiseen tapaan Helsingin 
merellisiä maisemia katsellen.   
Lounas nautittiin Seurasaaren 
ravintolassa, joka toimii kan-
sanpuiston aikaisessa, vuonna 
1890 valmistuneessa, vuosi-
na 2006–2007 peruskorjatussa 
upeassa pyöröhirsirakennuk-
sessa. Aikanaan ravintola oli 
raittiusravintola, jossa tarjottiin 
yksinkertaista ruokaa, voileipiä, 
kahvia, teetä ja virvoitusjuomia. 
Tällä kertaa ravintolapäällikkö 
Juha Rantanen, sisäkuvassa pu-
humassa, oli kuitenkin loihtinut 
meille täydellisen lounaan eikä 

Klubin veneretki 
Seurasaareen

Viides Suomalainen kirjoi-
tuskilpailu käynnistyi luku-
vuoden alkaessa elokuussa. 
Kilpailuaika päättyy itsenäi-
syyspäivänä ja parhaat kirjoi-
tukset palkitaan perinteisesti 
Kalevalan päivänä 28.2.2013. 
Kilpailu on nyt vakiinnut-
tanut asemansa lukioiden 
arvostetuimpana kirjoituskil-
pailuna ja siihen odotetaan 
jälleen ennätysmäärää kor-
keatasoisia kirjoituksia. 

nn Tämänvuotisen kilpailun 
teema on ”Suomalaiset arvot 
ja moraali” ja aiheet haastavat 
nuoret lukiolaiset pohtimaan 
arvojen merkitystä kansalle ja 
yksittäiselle kansalaiselle sekä 
erityisesti sitä, minkälaisina tä-
män päivän nuoret suomalaiset 
näkevät tulevaisuutensa. 

Kilpailun suojelijana on ta-
savallan presidentin puoliso, 
valtiotieteiden maisteri Jenni 
Haukio, joka omassa terveh-
dyksessään toteaa, että ”Suo-
malainen kirjoituskilpailu tarjo-
aa areenan 2010-luvun yksilön 
äänelle ja kilpailussa halutaan 
kuulla, mitä kirjoittajat koke-
vat kansakuntamme ajattelevan 
ja tahtovan. Monimuotoisessa 
maailmassa ihmisiä yhdistävi-
en asioiden tutkiminen on polku 
kohti syvempää itseymmärrys-
tä.  Tässä kilpailussa jokainen 
voi kirjoittaa äänensä kuulu-
viin omassa ajassamme, mutta 
myös oman sukupolvensa yli. 
Rohkeudesta olla oma itsensä ja 
uskalluksesta jakaa ajatuksensa 
ja tunteensa on syntynyt luke-

mattomia suomalaisia menes-
tystarinoita”.

Kirjoituskilpailun in-
ternetsivusto on osoitteessa  
www.suomalaisuus.fi.  
Sivustolla on tämänvuotisten 
kilpailuaiheiden lisäksi esitetty 

myös aiempien neljän kilpailun 
palkitut kirjoitukset.

Pekka Rapila

Suomalaisessa kirjoituskilpailussa 
pohditaan arvoja

Suomalaisen kirjoituskilpailun suojelija tasavallan presidentin puoliso 
Jenni Haukio. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

siitä raittiudestakaan enää tai-
dettu täysin pitää kiinni. 

Veneretken teksti ja kuvat 
Elias Iirola

Veneretkeläisiä Seurasaaren ravintolassa.

Lähdössä Kauppahallin edustalta.
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Kesän 2012 tennis- ja kult-
tuurimatka tehtiin Aulangon 
ja Hämeenlinnan perinteik-
käisiin kulttuurimaisemiin.
nn Kevyen lounaan jälkeen 
tutustuttiin Suomen Tykistömu-
seoon, jossa ensin katsottiin ja 
koettiin vaikuttava videoesitys 
Tali – Ihantalan- taisteluista. 
Majoittumisen jälkeen alkoivat 
tennistaistot alkusarjojen otte-
luilla kolmessa 4 pelaajan loh-
kossa Aulangon ulkokentillä. 
Ensimmäisen päivän peleissä 
oli mukana 11 klubilaista ja yksi 
paikallisen tennisseuran pelaaja, 
joka mahdollisti neljän pelaajan 
Round-Robin  pelisysteemin. 

Alkusarjan jälkeen jatkettiin 
sijoitusten ratkomista seuraavaa 
päivää varten välisarjassa. Toi-
sen päivän loppusarjaan osal-
listumiseen estynyt Lauri Palo-

järvi tsemppasi välisarjassa toi-
seksi jääden vain yhden pisteen 
päähän Simo Näkistä.  

Pelien jälkeen rentouduttiin 
Aulangon kylpylässä ja nautit-
tiin maittava päivällinen Aulan-
gon ravintolassa ja yöksi jää-
neet pelimiehet menivät hyvis-
sä ajoin keskittymään seuraavan 
päivän peleihin.

Keskiviikkona pelattiin 
kahdessa lohkossa round -robin 
sarja kauniissa kesäsäässä. Ta-
sokkaiden ja tasaväkisten pelien 
tulokset olivat seuraavat.

Lohko Aulanko:  
1. Simo Näkki 29 p.  
2. Pentti Seppälä 24 p.  
3 Osmo Kähkönen 23 p.  
4. Jussi Neste 22 p.

Lohko Hugo :  
1. Severi Salmi 28 p.  

2. Antti Aaltonen 22 p.  
3. Risto Rasku 21p.  
4 Iiro Kartano 13 p.

Pelien ja lounaan jälkeen 
käytiin ennen kotimatkaa tutus-
tumassa Hämeen linnaan ja van-
kilamuseoon.

Lämpimät kiitokset Hä-
meenlinnan Tennisseuralle hy-
vistä kentistä ja järjestelyistä se-
kä matkaan osallistuneille klu-
bilaisille hyvistä peleistä ja mo-
nipuolisesta konversatsioonista.

Tennisterveisin 
Jussi Neste 

Suomalaisen klubin Tennis –ja   
kulttuurimatka Aulangolle 5.6.-6.6.2012

Kuvassa vasemmalta lukien: Jussi Neste,Antti Aaltonen, Risto Rasku, Lauri Palojärvi, Panu Tikka, Severi Salmi (Hä-
meenlinnan tenniskerhon edustaja) Juha Maunula, Osmo Kähkönen, Iiro Kartano , Simo Näkki ja Pentti Seppälä. 

Suomalaisen Klubin 
tenniksen nelinpeli-
mestaruuskisat
nn Klubin tenniksen ne-
linpelimestaruuskisat 2012 
järjestetään sunnuntaina 4. 
marraskuuta Talin Tennis-
keskuksessa. Pelit alkavat 
kello 11.30, kokoontuminen 
kabinetissa 20 minuuttia 
aikaisemmin. 

Sarjat  ovat alle 60 vuot-
ta ja yli 60 vuotta. Kisa 
pelataan nelinpeleinä ns. 
Round Robin -systeemillä. 
Osallistumismaksu on 15 
euroa. joka maksetaan klu-
bin tilille 147030-254808 
(lisätietoja kohtaan merkin-
nällä "tennis"). Ilmoittautu-
miset 31.10.2012 mennessä 
sähköpostilla: jussi.neste@
welho.com (huom osoite) 
tai puhelimitse 050 588 
3250.

Tennisterveisin
Jussi Neste

Klubiveljemme Mika Immo-
nen on joukkueparinsa Petri 
Makkosen kanssa voitta-
nut Manilassa,Filippiineillä 
9.9.2012 pelatun World Cup 
of Pool biljardimestaruuden 
kukistamalla finaalissa Puo-
lan kaksikon Karol Skowers-
ki ja Wojciech Szewcyk erin 
10-8.

nn Neljännesfinaalissa kaatui 
maailmankuulu filippiiniläis-
pari Efren Reyes ja Francisco 
Bustamante sekä semifinaalis-
sa USA:n väkivahva kaksikko 
Shane Van Boening ja Rodney 
Morris. Kilpailussa olivat mu-

kana kolmenkymmenen maan 
joukkueet.

Suomalaispelaajat ovat jo 
viisi vuotta sitten päässeet ky-
seisessä turnauksessa finaaliin 
asti,mutta silloin vei Kiina mes-
taruuden.

Ammattilaisena pelaavan 
Mika Immosen mestaruusme-
riitteihin kuuluvat myös 9-pal-
lon maailmanmestaruus vuo-
delta 2001 sekä 10-pallon MM 
vuodelta 2009. 

Veikko Hannula

Suomi biljardin World Cup 
of Pool turnausvoittoon Mika 
Immosen johtamana
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Maailman viljasato on tänä 
vuonna historian toisek-
si suurin. Se ei kuitenkaan 
riitä. Markkinoilla vallitsee 
niukkuus ja hinnat nousevat 
rakettimaisesti. Tänä vuonna 
ja jokaisena vuotena tästä 
eteenpäin pitää saada ennä-
tyssato, jotta maailmanmark-
kinoiden herkkä tasapaino ei 
järky.

nn Vilja on ruokamarkkinoi-
den ilmapuntari ja moottori. Vil-
jan nopea kallistuminen heijas-
tuu välittömästi kotieläintuotan-
non rehukustannuksiin. Myös 
lannoitteiden ja muiden välttä-
mättömien tarvikkeiden hinnat 
kallistuvat. Ruuan hinta maail-
malla nousee syksyllä kaikkien 
aikojen ennätyslukemiin.

Ruoan hinnan nousu on eri-
tyisesti kehitysmaiden ongel-
ma. Suuri osa omasta sadosta 
voidaan viedä maasta ulos, kun 
omien kansalaisten varat eivät 
riitä sen ostamiseen. Ongelma 
on kärjistynyt, kun yritykset no-
pean talouskasvun Aasian mais-
ta ovat hankkineet valtavia maa-
alueita Afrikasta. Seurauksena 
on nopeasti levottomuutta, po-
liittista liikehdintää ja väkival-
taa, mikä entisestään pahentaa 
kehityksen edellytyksiä.

Ruokaturvan talous- ja tur-
vallisuuspoliittinen merkitys on 
noteerattu maailmalla. Kansain-
väliset järjestöt ja valtiot ovat 
kuitenkin varsin neuvottomia 
uuden tilanteen edessä.

Vilja- ja voivuoret ovat 
historiaa

Vuoteen 2007 saakka maailman 
ruokajärjestelmä oli verraten 
stabiili. Krooninen ylituotanto 
piti hinnat matalina. Hintataso 
oli sellainen, että kannattava 
maatalous ei ollut mahdollista 
juuri missään. Ratkaisuksi tar-
vittiin erilaisia tukijärjestelmiä.

Nälänhätää ei toki saatu 
poistettua edes ylituotantotilan-
teessa. Syyt tähän olivat syvem-
mällä kuin tuotannon riittävyy-
dessä. Monin paikoin ruoka-apu 
oli jopa kätevä maatalouspolitii-
kan jatke.

Sitten tapahtui käänne. Maa-
ilma heräsi ruokamarkkinoilla 
tapahtuviin valtaviin muutok-
siin. Ruuan kysyntä kasvoi no-
peasti väestön kasvun, vauras-
tumisen ja kaupungistumisen 
seurauksena. Merkittävä osa 
maatalousmaasta siirtyi energi-
antuotantoon. Maailma huomasi 
siirtyneensä ruuan runsaudesta 
sen niukkuuteen.

Viime vuosina ruokamark-
kinoilla on nähty nopeita kään-
teitä, sekä hintojen nousuja et-
tä laskuja. Tutkimuslaitokset 
ennustavat, että vaihtelut ovat 
tulleet jäädäkseen. Yleinen ar-
vio on, että näiden vaihteluiden 
sisälle jäävä trendi, ruuan reaa-
linen hinta, on pitkään nouseva. 
Ruoka kiihdyttää inflaatiota ja 
ruuan osuus kotitalouksien ku-
lutusmenoista kääntyy kasvuun.

Hintavaihtelut 
köyhdyttävät 
maataloutta

Ruokamarkkinoiden toistuvat 
kriisit voivat vaarantaa maa-
ilmantalouden ja -vakauden. 
Suurista hintavaihteluista tulee 
pyrkiä eroon. Tämä tapahtuu 
maailman kauppajärjestelmää 
kehittämällä, varastoja lisää-
mällä ja investoinneilla maata-
loustuotannon kasvattamiseen.

Tasaisesti nouseva maata-
loustuotteiden ja ruuan hinta 
olisi nyt kaikkein parasta kehi-
tystä. Markkinamekanismi toi-
misi, kun se loisi kannusteita 
ja mahdollisuuden tuotannon li-
säämiseen. Maatalous investoi 
kasvuun ja sen vaatimaan uu-
teen teknologiaan, jos sille on 
taloudellinen perusta.

Rajuilla hintavaihteluilla on 
haitallinen vaikutus maatalou-
den kannattavuuteen ja kykyyn 
investoida. Maatilojen kyky 
siirtää kustannusnousu tuottei-
den hintoihin on lyhyellä aika-
välillä olematon. Hintamuutok-
silla voittoja tekevät kuluttaja-

Ruokaturva ei ole itsestään selvyys

pinnassa toimiva kauppa sekä 
rahoitusmarkkinoilla riskiä os-
tavat ja myyvät toimijat.

Maailmalla on huolestut-
tu tilanteesta sen vuoksi, että 
ruokajärjestelmästä vuotaa ra-
haa ulos kasvavalla vauhdilla. 
Ilman kasvavaa maataloustuo-
tantoa edessä voi olla tuhoisa 
kierre. Ruokamarkkinoiden 
voimapelureiden julkinen sää-
tely on edennyt keskustelua pi-
temmälle ainakin EU:ssa ja sen 
jäsenmaissa.

Tervettä kilpailua 
tarvitaan

Myös Suomessa tilanne on edel-
lä kuvatun kaltainen. Kilpailu-
viraston ja eri tutkimuslaitosten 
analyysit osoittavat, että ruoka-
markkinoiden markkinavoima 
on siirtynyt nopeasti teollisuu-
delta kaupalle. Kahden johtavan 
kaupparyhmittymän määräävää 
markkina-asemaa ei voi kiistää.

Julkista säätelyä voidaan 
joskus tarvita terveen kilpailun 
varmistamiseksi. Suomalaiset 
ruokamarkkinat ovat valitetta-
vasti tässä tilanteessa kaupan 
keskittymisen seurauksena. 
Tarvitsemme selkeän koodiston 
hyville kauppatavoille ja sille 
myös valvonnan. Näin voidaan 
taata, että vahvin osapuoli ei sy-
sää kaikkia markkinariskejä ta-
varoiden toimittajalle. 

Määräävässä asemassa ole-
vat kaupparyhmät pyrkivät li-
säämään ostovoimaansa omien 
tuotemerkkiensä, privat labeli-

en, avulla. Näiden yleistyminen 
tulisi estää pikaisesti. Väitän, 
että pitkän päälle ilmiö on ku-
luttajille hyödytön ja yhteiskun-
nalle haitallinen. Kova kilpailut-
taminen voidaan toteuttaa myös 
rehdisti tuotteet omilla nimillä 
myyden. Kyseessä on pyrkimys 
markkinainformaation täydelli-
seen hallintaan sekä alkuperän 
hämärryttämiseen.

Pelkällä säätelyllä suomalai-
nen ruuantuotanto ei pärjää, eikä 
ala toki mahdottomia lainsäätä-
jiltä odotakaan. Uskon vahvasti, 
että suomalainen kuluttaja halu-
aa pöydälleen kotimaista myös 
tulevaisuudessa. Maatalouden 
haaste on kyetä viestimään ny-
kypäivän kuluttajalle, miten 
laatuketjumme toimii, ja millä 
tavalla tuotantomme poikkeaa 
edukseen tuontiin verrattuna.

Jos huonosti käy, eivät-
kä markkinat kykene palkitse-
maan yli EU-normien meneviä 
laatuponnisteluja paremmalla 
hinnalla, on meidän laskettava 
tasomme muun Euroopan kor-
keudelle. Emmeköhän kuiten-
kin yhdessä onnistu, ja suoma-
laisilla on mahdollisuus nauttia 
vastuullisesti tuotetusta ruuasta 
myös tulevaisuudessa.

Ruoka tuotetaan säiden 
armoilla

Kulunut kesä osoitti jälleen sen, 
että kaikesta uudesta teknolo-
giasta huolimatta luonto säätää 
viljelyn onnistumisen. Monin 
paikoin sateet ja tulvat ovat tu-

honneet sadon jo ennen kuin 
puintikausi on edes alkanut. 
Kohtuuttomat sateet olivat kui-
tenkin verraten paikallisia, sillä 
hyvä puintikausi voi vielä taata 
Suomelle aivan keskimääräisen 
viljasadon. Paikoitellen satonä-
kymät ovat siis aivan hyvät.

Erilaiset sään ääri-ilmiöt 
ovat yleistyneet niin meillä 
kuin muualla. Ilmastonmuutos 
vaikuttaa jo tänä päivänä. Ilmas-
tonmuutoksen hillitsemiseksi 
nähdään paljon vaivaa, vaikka 
joskus Euroopan uhraukset tun-
tuvat kovin painottomilta, kun 
muu maailma lisää päästöjään.

Joka tapauksessa lienee sel-
vää, että toteutuvaan ilmaston-
muutokseen on ryhdyttävä va-
rautumaan painokkaasti. Maa-
taloudessa tarvitaan erityisiä 
panostuksia kasvinjalostukseen 
ja uusiin kasvien terveyttä uh-
kaaviin vaaroihin. On myös ke-
hitettävä uusia riskienhallinnan 
menetelmiä, jotta viljelijät voi-
sivat rohkeasti tavoitella huip-
pusatoja säiden vaihdellessa.

Ongelmia on ratkaistavana, 
mutta kyllä suomalainen sinni-
käs maatalousyrittäjä on iskussa 
vielä tulevaisuudessakin.

Juha Marttila
MTK:n puheenjohtaja

Kuva: Veikko Hannula

Juha Marttila
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vat saada kisassa uuden 9-reiän 
sarjan. Tässä ”super-seniori”-
sarjassa voisi olla ikäraja vaikka 
80 tai jotain sellaista. Pelaajia ei 
olisi todennäköisesti ruuhkak-
si saakka, ja se voitaisiin pela-
ta vaikka kisan alussa lähtien 
10-tiiltä. Ehdotus sai heti hy-
väksyntää, joten golfkilpailutoi-
mikunnalle tämä vihjeenä tule-
viin suunnitelmiin.

Palkintojen jako sujui pien-
ten takeltelujen säestämänä hy-
vin, ja palkintopöytä oli jälleen 
kerran runsas. Kiitos ”vanhoille 
tutuille” sponsoreille: POHJO-
LA, EDRINGTON FINLAND, 
NICO´s GOLF, BOSWEEL, 

COOL AQUA, SUOMEN PGA, 
LYLE&SCOTT ja AS:t (ano-
nyymit sponsorit).

Kilpailun voittajat: 

Klubin golfmestari 2012 Tee-
mu Laakso  73 lyöntiä scratch.

A-sarja Ilkka Temmes  39 bp.

B-sarja Jyrki Berner  35 bp. 

Veteraanisarja 
Antti Uusitalo  37 bp. 

Onnittelut!

Golfkilpailutoimikunta kiit-
tää sponsoreita, Talia, Masteria, 
Klubia ja kisaan osallistuneita 
golfariveljiä.

Satunnainen tarkkailija Jusa

Ps. Kisaa seuranneena päivänä 
kuusi klubiveljeä (6-pack) lähti 
heti kokeilemaan 12-väyläistä 
kenttää ja totesi, että ihan ok. 

Halukkaille tiedoksi että kenttä 
on Gogarburn ihan Edinburg-

hin lentokentän lähellä.

Tämänvuotisten yt-klubien 
golfmestaruuskilpailujen 
järjestelyistä vastasi Kuopion 
Liikemiesklubi. Kilpailut pi-
dettiin Tarina Golfin vanhalla 
kentällä Siilinjärvellä 17.8. 
Olosuhteet suosivat järjestä-
jiä ja kilpailijoita, jotka pää-
sivät nauttimaan kauniista 
loppukesän säästä.

nn Pienen kauneusvirheen jär-
jestelyihin kuitenkin aiheutti 
hieman sekava pelitapa ja ikä-
luokkajako. Mielestäni olisi sel-
vempää, että kaikissa ikäluokissa 
olisi sekä henkilökohtainen, että 
joukkuekilpailu ja saman jouk-
kueen pelaajat pelaisivat myös 
samassa ryhmässä. Toivottavasti 
ensi kerralla, missä kisat sitten 
järjestetäänkään, peli olisi selvä.

Joukkueemme ei päässyt 
osallistumaan joukkuekilpai-
luun, koska sarjassamme (yli 
55v) sellaista ei ollut. Henki-
lökohtaisesti allekirjoittanut 
oli kolmas Jouni Palmgren 6:s. 
Epävirallisen arvion mukaan 
olisimme sijoittuneet joukkue-
kilpailussa omassa sarjassamme 
kolmanneksi.

Toivottavasti saamme ensi 
vuonna enemmän pelaajia klu-
bistamme mukaan ja pääsem-
me siten taistelemaan tosissaan 
myös voitosta.

Voittajat sarjoittain olivat seu-
raavat:

Yleinen sarja  
joukkueet lp hcp ¾:

1. Mikkelin Liikemiesten  
seura 150

Yleinen sarja  
henkilökohtainen lp hcp ¾
1. Jyrki Pullinen  
Mikkeli 72

Sarja yli 55-vuotiaat 
henkilökohtainen lp hcp ¾
1. Pentti Huttunen  
Kuopio 77

Sarja yli 65-vuotiaat 
henkilökohtainen lp hcp ¾
1. Pekka Kulju  
Kuopio 72

Rauli Askolin

YT-klubien golfmestaruudet ratkottiin Siilinjärvellä

22.8 pelattiin Klubin golf-
mestaruuskilpailu POHJO-
LAN MALJA. Kisaan osallistui 
129 pelaajaa, mikä on viime 
vuosina vakiintunut osallis-
tujamäärä. Kenttinä olivat 
perinteisesti A-sarja Talissa ja 
B-sarja Masterissa. 

nn Golfkilpailutoimikunnan 
uusi puheenjohtaja Jussi Papin-
niemi kantoi päävastuun jär-
jestelyistä ja toimi myös Talin 
kilpailunjohtajana. Masterin 
kilpailunjohtajana oli Esko Yrt-
timaa. Kummallakin kentällä 
homma toimi rutinoidun var-
masti.

Talissa saatiin aamulla kun-
non varttitunnin saderyöppy, 
mutta väylät pysyivät hyvinä. 
Griinit olivat singelipelaajien 
mielestä kyllä nopeat mutta ei-
vät aivan huippukuntoisia. Sil-
ti siellä tehtiin kovia tuloksia. 
Laakson Teemu pelasi kentän 
vain 2 lyöntiä yli par´in. Mas-
terissa saatiin pelata koko päivä 
aurinkoisessa kelissä, ja griinit-

kin olivat melko hyvät, vaikka 
niiden stressauksesta olikin ku-
lunut vain pari viikkoa. Tulos-
taso ei noussut ihan aiempien 
vuosien tasolle ja B-sarjan voit-
tajaksi omaksi yllätyksekseen 
noussut Jyrki Berner pitikin il-
tatilaisuudessa pitkän voittajan 
puheen, joka peittosi jopa monet 
Oscar-gaalan kiitospuheet kirk-
kaasti.

Iltatilaisuudessa käytiin 
leppoisaa keskustelua päivän 
kisasta ja Klubin golfkisasta 
yleensä. Kisaa on käyty sentään 
yli neljäkymmentä vuotta yhtä-
jaksoisesti, ja mukana oli kisan 
perustamisryhmässä mukana ol-
leen Seppo Soratien lisäksi mui-
ta pitkän linjan miehiä. Klubin 
kunniagolfari Seppo myös piti 
tällä kertaa ”pohjolan miehen” 
puheen, jonka lopuksi kohotti 
maljan lausuen perinteisen ”hy-
vät herrat, Pohjolan malja”. 

Keskusteluryhmässä, jossa 
oli Sepon lisäksi mm. EGAn 
(Euroopan golfliitto) puheen-

johtaja Antti Peltoniemi sekä 
golfkilpailutoimikunnan nykyi-
siä ja edellisiä jäseniä, pohdit-
tiin muiden golfjuttujen lisäksi 
sitä että 18 reiän kilpailu alkaa 
olla liian pitkä vanhimmille klu-
bin golfareille. Kommentoitiin 
myös ruotsalaisten suunnitelmia 
lyhempien, 12-väyläisten kent-
tien rakentamisesta. Keskuste-
lun tuloksena Palmusen Antti, 
Pohjolan miehiä hänkin, ehdot-
ti, että vanhimmat golfarit voisi-

42. Pohjolan malja

Sarjojen voittajat

Seppo Soratie
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Eleganssia ja iloista juhlan odotusta

Rapuillassa 
    makoisia mätimunia ja 
viekoittelevia odööreitä

"Oi ihana herkkumme sak-
siniekka, järvien, jokien ja 
purojen anti, lisäänny ja tee 
elämämme hetkistä unohtu-
mattomia nautintoja. Lau-
lamme sinulle aina iloisin 
mielin ylistyslauluja."

nn Näin herkisteli klubivel-
jemme Lasse Ruuskanen, jolle 
tänä vuonna oli langennut ilo 
ja onni pitää puhe naisille ja ra-
vuille Klubin  rapuillassa 30.8. 

"Hyvät daamimme, rakkaat 
elämämme sulostuttajat. Tuntuu 
hyvältä olla täällä kanssanne. 
Mukanaolonne viritti iltaam-
me oven avauksia, kohteliaita 
kumarruksia, poskisuudelmia 
ja tuolien huolellisia asetteluja 
ihanien takamustenne alle sekä 
lisäksi helliä vyötäröotteita ja 
lämpimiä katsekontakteja."

"Syökäämme huolella, ho-
sumatta, ja nauttikaamme myös 
tarjolla olevista virkistävistä 
juomista. Muistakaamme myös 

antautua huokailemaan ympä-
rillämme olevaa naiskauneutta 
ja vastaavasti ihailemaan mie-
hisiä otteita edessämme olevaan 
arsenaaliin, kuten lasistoon ja 
kovaakin kovempiin urossak-
siin."

Näin  tapahtui. 
Salintäyteisen yleisön lau-

sui tervetulleeksi gastronomi-
sen kerhon puheenjohtaja Jorma 
Hämäläinen.

Ennen kuin punaiset sak-
siniekat saapuivat tarjottimilla 
juhlasaliin, nautittiin perintei-
nen savuahvenkeitto paahdetun 
ruisleivän kera. Samalla lasisto 
alkoi saada syyshohtoista, tum-
maa ja kirkasta väriä. Puheenso-
rina nousi pehmeästi. 

Trubaduuri Vesa Nuotio 
tarttui kitaraansa. 

Serenadit ja snapsilaulut ovat 
olennainen osa rapuiltaa. Klu-
biveljemme Vesa Nuotio tiesi 
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jo vanhastaan, minkä makuinen 
musiikki maistuisi. Ohjelmassa 
oli Ensio Siilasvuota, Runeber-
gia, Boccerinia ja tietysti kaik-
kien juomalaulujen äiti, Stenka 
Rasin. Oli Rauman ja Karja-
lan murretta, mustalaislauluja 
ja elokuvamusiikkia. Ja paljon 
muuta.

Trubaduurimme kiteytti 
olennaisen:  "Halusin esittää 
lauluni mieluummin epämuo-
dollisesti lähietäisyydellä - pöy-
dästä pöytään, sillä jos olisin 
käyttänyt tarjolla olleita vah-
vistinlaitteita, olisin menettänyt 
lähietäisyyden tuoman intiimiy-
den. Sitä paitsi koko ohjelmis-
ton laulaminen vahvistimien 
kautta olisi vallannut yleisöltä 
mahdollisuuden keskinäiseen 
keskusteluun ja muuttanut tilai-
suuden luonteen lähes konser-
tinomaiseksi, mikä ei ole rapu-
kekkereiden tarkoitus."

Astacus astacus
Rapu (jokirapu, Astacus asta-
cus) on mystinen eläinlaji. Se 
on voittajien sukua (ks. Petri 
Riikonen: "Anatomiaa rapukut-
suille", Tiede 5/1996). Nivel-
jalkaiset hallitsevat maapallon 
kaikkia elementtejä: hyönteiset 
ilmaa, hämähäkit maata ja ravut 
ja muut äyriäiset vesiä. Maail-
man kaikista eläinlajeista ehkä 
4/5 kuuluu niveljalkaisiin.

Rapuillassa syödyt ravut oli-
vat nähneet jo 7-10 kesää. Ne 
olivat onnistuneet livahtamaan 
karkuun ankeriailta, mateilta 
ja hauilta jo monta monituista 
kertaa. Aivan alussa, mätimu-
nina, ne olivat keinuneet äitinsä 
panssaroidussa kehdossa yhden 
talven ja kevään. 

Rapu on rakenteeltaankin 
melkoinen kummajainen. Se 
pureskelee ruokansa jaloillaan. 
Sillä on pissaa päässään. Sen 
kaksi virtsarakkoa sijaitsevat 

silmien alla. Heti silmien takana 
on myös maha. Niiden ruumis 
on jaokkeinen tuhatjalkaisten 
tapaan. Sillä on peräti 38 raajaa, 
jotka ovat erikoistuneet pait-
si kävely- ja taisteluvälineiksi 
myös tuntosarviksi, leuoiksi, 
ruoan kerääjiksi, hengityseli-
miksi, siittimiksi, munankan-
tajiksi, meloiksi, pinseteiksi ja 
harjoiksi. 

Sonetti ravulle

Ei ihme, että rapu on erilais-
ten inspiraatioiden lähde. Rapu 
kasvaa, mutta sen kuori ei kas-
va, vaan se vaihtaa kuoren joka 
kesä. Sillä on oma kalkkivarasto 
kuorenvaihtoa varten. Selkäkil-
ven ja takaruumiin rajalle syn-
tyy rako, josta "uusi rapu" ryö-
mii ulos. Rapu voi elää ainakin 
parikymmenvuotiaaksi.

Kun rapu keitetään, sen rus-
keat, vihreät ja siniset väriaineet 
hajoavat, mutta punaiset ja kel-

taiset säilyvät. Rapu punastuu 
myös jäätyessään.

Kaikesta tästä jännittävästä, 
värikkäästä ja lähes uskomat-
tomasta muodonmuutoksesta 
sain rapuillan kuluessa ajatuk-
sen kirjoittaa runon "juuri kei-
tetylle naarasravulle".

Tosiasiassa ajatus oli kyllä 
syntynyt jo aikaisemmin, ke-
sän kuluessa, kun luin kaikki 
William Shakespearen 154 so-
nettia, jotka Kirsti Simonsuuri 
on suomentanut ja varustanut 
loistokkailla selityksillä (ks. 
William Shakespearen sonetit. 
Nautintojen ajan aarre Suomen-
tanut ja toimittanut Kirsti Si-
monsuuri, Gaudeamus, Helsin-
ki  2010). Erityisen iloinen olin 
suomentajan loppusointuja, rii-
mejä, koskevasta kannanotosta: 
"Riimistä luopuminen perustuu 
siihen, että ajatuksen korosta-
minen, äänteellisin keinoin voi 
tapahtua myös muilla keinoilla. 
Modernin runouden kannalta 
riimikaavoilla ei ole enää muu-
ta kuin koomista merkitystä." 

Sonetit ovat syntyneet vuo-
sina 1593-1602 tai mahdolli-
sesti vielä pitemmänkin ajan 
kuluessa. Niissä ei tietenkään 
ole viitettä rapuiltaan tai rapu-
jen syöntiin, mutta nautintojen 
aarteina ne kyllä sopivat tälle-
kin vuosisadalle muistuttamaan 
meitä saksiniekkojen olemas-
saolosta, niiden asemasta jat-
kuvassa evoluutiossa ja niiden 
traagisesta kohtalosta.  

Weijo Pitkänen

Sonetti juuri keitetylle naarasravulle

 En tuntenut surua, en tuskaa, en ikävää,
 kun silmäsi painuivat kiehuvan pinnan alle.
 Kaikki värisi olivat lentäneet pois sydämestäni.
 Vain tyhjyys, loputon hämärä oli jäljellä.
4 Sinä olit vaeltanut läpi vaarojen ja uhkien
 aina iloisena, täynnä hymyä ja onnea.
 Olit nukkunut kukoistavan kilpesi suojassa,
 olit kantanut uuden huomenen sylissäsi.
8 Kuinka  julma käteni olikaan ollut, 
 kuinka sokea silmäni, kuinka raskas mieleni,
 kun en nähnyt tuskaasi, en aavistanut pelkoasi
 en kuullut rakkautesi kelloa, joka soi ja soi
12 Nyt, kun  ajan sirppi on heilahtanut ja katsot lautaseni 

reunalta  kohti ikuisuuden mustaa kuilua, kohti pimeyttä,toivoisin, 
että olisit vierelläni, valona. Valona. 

(Helsingin Suomalaisen Klubin rapuillassa 30.8.2012/ 
Weijo Pitkänen. Virikkeenä William Shakespearen Sonetti nro 60

Kuvassa Anna-Kaisa Miettinen tarjoilemassa savuahvenkeittoa
rouva Koromalle. Vasemmalla naisille ja ravuille puheen pitänyt Lasse
Ruuskanen. Kuvat Elias Iirola

Illan loistava trubaduuri Vesa NuotioKohta saamme rapuja

Trubaduurimme kiteytti olennaisen:  ”Halusin esittää lauluni 
mieluummin epämuodollisesti lähietäisyydellä - pöydästä pöytään,
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"Kielletyt kirjat" oli muuan 
puoliääneen käytetty käsite 
kylmän sodan aikana. Käsite 
kattoi neuvostovastaisen tai 
sellaiseksi ajatellun kirjalli-
suuden, joka valvontakomis-
sion määräyksestä pidettiin 
poissa yleisön saatavilta, 
kirjastoista ja kirjakaupoista. 
Tosiasiassa oli kyse enem-
män eleestä kuin todella 
tehokkaasta sensuurista, 
kertoi aihetta tutkinut klu-
biveli, ylikirjastonhoitaja Kai 
Ekholm kirjaillassa 3.9.

nn Neuvostovastainen kirjal-
lisuus kriminalisoitiin YYA-
sopimuksessa. [Jo talvisodan 
rauhanneuvotteluissa Molotov 
huomautti Paasikivelle neuvos-
tovastaisesta kirjallisuudesta, 
ja tämä sai aiheen ärähtää kus-
tantajille. Latojan huom.] Sii-
voamaan käytiin heti syksyllä 
1944, ohjeena olivat opetusmi-
nisteriön kirjastotoimiston kir-
jeet, joista vastasi kunnioitettu 
kirjastoneuvos Helle Kanni-
la. Operaatio pysyi kokonaan 
suomalaisten vallassa. Eipä kai 
Neuvostoliitosta suomalaisen 
kirjallisuuden asiantuntijoita 
juuri olisikaan löytynyt. Halut-
tiin toimia ilman melua, jotta 
paniikkia ja henkisen miehityk-
sen tunnelmaa ei syntyisi. Kun 
Paasikiven päiväkirjoja lukee, 
tämä puhuu enemmänkin leh-
distön vastuuttomasta kirjoitte-
lusta, ei juuri kirjoista.

Poistoprosessi kesti vuodes-
ta 1944 kaksi vuotta. Kirjat pa-
lautettiin vähin äänin 1958 - ne, 

Mitä olivat kielletyt kirjat  
ja miksi ne kiellettiin

joita ei todella ollut tunnollisesti 
hävitetty. Kirjastojen ´myrkky-
kaapeista´, joihin kielletty kir-
jallisuus lukittiin, tehtiin myyt-
tiä; tavallisia lukittuja kirjahäk-
kejä ne olivat. Moni kirja löysi 
tiensä antikvariaattien tiskin al-
le, sen löydettäväksi, joka osasi 
kysyä. Operaation ylle lankesi 
hautarauha, luonnehti Ekholm.

Kirjakaupat olivat helpom-
pia komennettavia kuin kirjas-
tot, Ekholm kertoi. - Kirjakau-
pat olivat täysin kustantajien ja 
Suomen kustannusyhdistyksen 
käskettävissä, myyntivalikoi-
mansa, hinnoittelunsa ja kaiken 
suhteen, vahvisti illan puheen-
johtaja Veikko Sonninen, joka 
myös puhui tässä ammatillises-
ta kokemuksestaan. Kirjojen pa-
lauttamista kustantajille ei kui-
tenkaan valvottu, ainakaan au-
kottomasti, ja myynti tiskin alta 
luottoasiakkaille saattoi jatkua. 
Olihan tiskinalusmyynti tullut 
maan tavaksi mustan pörssin 
aikoina. Noin neljä sataa kun-
nankirjastoa totteli ja poisti lu-
etteloidut kirjat ja varmuuden 
vuoksi jotakin muutakin. Itse 
kirjaluettelot vaikuttavat sattu-
manvaraisilta. Helsingin kau-
punginkirjasto poisti kuusi sataa 
titteliä, neljä tuhatta kappaletta, 
mikä ei lopulta tunnu kovinkaan 
paljolta.

Kirjailijat eivät kärsineet

Kirjailijoihin ei kajottu. Mika 
Waltaria ei muistutettu vakoi-
lua käsittelevistä ja sotapropa-
gandaa sisältävistä kirjoistaan, 

Armas J. Pullaa ei Ryhmy ja 
Romppais -viihdekirjoista, 
Ateneumin intendenttiä Aune 
Lindströmiä valtakunnanjoh-
taja Alfred Rosenbergin puhe-
kokoelman kääntämisestä. Se 
muistettiin, että joukko edusta-
via kirjailijoita oli ollut natsien 
kirjailijaliiton vieraina, sikäläi-
sen kirjailijaliiton luottamus-
tehtävissäkin, mutta juuri muut 
kuin laitavasemmiston lehdet 
eivät asiasta muistuttaneet.  

Kouluhallituksen pääjohta-
ja Arvi P. Poijärvi joutui johta-
maan oppikirjojen siivoustyötä. 
Niinpä hänen osakseen tuli ka-
seerata omaakin ajan hengessä 
aikaansaamaansa oppikirjatuo-
tantoa, ennen kuin hän myös it-
se joutui väistymään, kun pää-
ministeri Paasikivi vaati julki-
seen elämään "uusia kasvoja" 
sodassa kuluneiden tilalle. Sotaa 
seuraavien vuosien koululaiset 
muistavat, että kirjojen aukea-
mia liimattiin talkoilla kiinni - 
mikä tietysti lisäsi niiden kiin-
nostavuutta. Eivät kai muut si-
vut niin varmasti painuneetkaan 
mieleen. 

Yli viisitoista miljoonaa 
karttalehteä, lähinnä taistelualu-
eiden ja luovutettujen alueiden 
sotilaskarttoja, vietiin Neuvos-
toliittoon. Paljon niitä jäi yk-
sityisiin kätköihin sotamuistoi-
na. [Neuvostoliitossa sittemmin  
matkailleet tulivat tuntemaan 
neuvostokulttuurin yliherkkyy-
den karttojen suhteen: automat-
kailijakaan ei saanut käyttöön-
sä kuin lehden, johon sallittu 

ajoreitti oli merkitty polkuna 
valkoisen keskelle. Sotakartto-
ja, samoin kuin NATOn tiedus-
telukarttoja, pystyi sittemmin 
ostamaan tietyistä kaupoista 
Tukholmasta. Latoja.] Sotakar-
tat olivat kiellettyä materiaalia 
vielä 1989, ja joku kirjaimelli-
nen sotilas saattoi niiden hallus-
sapidosta hiiltyä, kuten muuan 
kuulija nyt kertoi.

Missä on Hitlerin 
kirjasto?

Neuvostoliitto halusi kiihkeästi 
hävittää natsien arkistoja, ties 
mitä itselle raskauttavaa niistä 
löytyisi. Eihän Molotov - Rib-
bentrop -sopimusta virallisesti 
ollut olemassa eikä Neuvosto-
liiton ja Saksan kesken kolmi-
kymmenluvulla ollut harjoitet-
tu sotilaallista koulutusvaihtoa. 
Tokkopa viljajunatkaan olivat 
kulkeneet Venäjältä Saksaan. 
Länsivallat, joiden joukoissa, 
vieläpä lähes kärjen tuntumassa, 
kulki arkistomiehiä ja historioit-
sijoita, pelastivat minkä voivat, 
ja he voivat paljon. Hitler oli in-
nokas lukija. Olihan hänen pro-
pagandapäällikkönsä Göbbels 
kirjallisuudentutkimuksen toh-
tori, väitellyt poikien seikkai-
lukirjoista. Hitlerin kirjasto on 
Yhdysvaltain kongressin kirjas-
tossa. Montako lainausta sittem-
min on tehty, ei tullut puheeksi.  

- Adornon, sosiologisen tut-
kimuksen klassikon, tuotanto 
tuskin olisi tullut mahdolliseksi 
ilman sodasta pelastunutta ai-
neistoa, Ekholm otti esimerkin.

Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm
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Viisikymmenluvun myyn-
timenestyksiä Suomessa olivat 
Unto Parvilahden Berijan tarhat 
ja Arvo Poika Tuomisen Krem-
lin kellot (painos 30 000), Sirpin 
ja vasaran tie ja Maan alla ja 
päällä. Padot aukenivat. Sota-
ajan kirjallisuuden salailussa ei 
enää ollut mieltä. Moni kirja oli 
toki ollut siinä määrin aikansa 
lapsi, ettei uusintapainosta kan-
nattanut ottaa. Kansa taisteli ja 
miehet kertovat -lehti ilmestyi 
säännöllisesti. Neuvostoliitto 
tietysti seurasi tarkkaan mitä ta-
pahtui, suomea lukevia työnte-
kijöitä oli Tehtaankadulla, mutta 
tästä ei noottia tullut. [Suurlä-
hetystö mm. osti aina vaivih-
kaa Akateemisen kirjakaupan 
kautta RUK:n kurssijulkaisun. 
Oma kurssini lähetti vapaakap-
paleen. Muistamme myös, et-
tei armeija uskaltanut kalustolla 
avustaa Tuntemattoman sotilaan 
filmausta. Latoja.]  Itse asiassa 
1950-luvun jälkipuolen lehdis-
tö oli Neuvostoliittoon kriitti-
semmin asennoituvaa ja ame-

rikkalaisemmin painottunutta 
kuin sitten 1960-luvun lopun ja 
1970-luvun lehdistö.     

Palmgren, 
arvostelukykyinen mies

Kemin kaupunginkirjastonjoh-
taja Raoul Palmgren, tunnettu 
kommunistinen pakinoitsijani-
mimerkki Hapan, myöhempi 
kirjallisuudenprofessori, teki 
aloitteen kiellettyjen kirjojen 
palauttamisesta tutkijakäyttöön. 
Tutkija on se, joka vakavassa 
mielessä sellaiseksi ilmoittau-
tuu.

Poistoprosessi siis ei alku-
aankaan ollut johdonmukainen 
eikä syvällinen, Ekholm totesi. 
Poistettiin viime vuosien kirjal-
lisuutta, tuoretta tavaraa, ei van-
hempaa. Entä muuttuiko tämän 
suojelutoimen vuoksi lukevan 
yleisön  maailmankuva? Kei-
den? Oikeassahan kirjat kerto-
massaan olivat, vaikka esitysta-
pa saattoi olla liioittelevan dra-
maattista. Pelokas kouluopetus 

saattoi välttelevyydessään vai-
kuttaa maailmankuvaan, mutta 
kirjojen kieltäminen ei kansan 
muistia tuhonnut. Kaksoisajat-
telu, jonka nyt tiedämme viro-
laisten kokemuksista, vaikutti 
meilläkin hyshys-vuosina, mut-
ta lievempänä.

*
(Tämän muistiinmerkitsijä 

pysähtyi syyskesän iltana 1988 
Berliinin Bebelplatzille. - Tällä 
paikalla paloivat natsien kirjaro-
viot, kerroin vaimolleni. - Mikä 
tuolla työmaan kuopassa hoh-
taa? hän kysyi. Kiipesin puomin 
yli ja kuoppaan. Kämmenpoh-
jan kokoinen punainen tiilenpa-
la, joka kuumuudessa oli käynyt 
sydämenmuotoiseksi. Rovion 
vai pommituksen jäljiltä? Se on 
meillä matkamuistona.) 

*
Tilaisuuden puheenjohtaja 

Veikko Sonninen kertoi valta-
kunnan säästötoimien lähikir-
jastoille tuottamasta lakkau-
tuksen uhasta. Lakkautuksia 
on jo tapahtunutkin. Lahdessa, 
jossa kahdeksan kirjastoa on 
uhanalaisina, perustettiin val-
takunnallinen yhdistys Lähi-
kirjastojen puolesta ry. Onhan 
kirjastolaitos kansallisen identi-
teettimme kannalta olennainen 
instituutio. Yhdistykseen liittyi 
saman tien usea tämän tilaisuu-
den kuulija. 

Yrjö Larmola
Kalaretken osanottajat ja yhdessä leonbergin koiran ja Enska Mäntylän kanssa

Kalakuningas Otto Kuojärvi

Mahtoivatko syksyiset sateet 
ja tuulet vaikuttaa siihen, 
että vain 8 klubiveljeä saapui 
5.9.2012 heittokalastusta-
pahtumaan Enska Mäntylän 
mökin rantaan Sipoon Gra-
nön saareen? Mene ja tiedä. 

nn Kello 10 alkoivat siimat 
viuhua ja tasan kello 12 Enska 
ilmoitti kahdella merkkilauka-
uksella kisa päättyneeksi.

Lohikeitto, jonka Kari Ny-
berg oli keitellyt, maistui ran-
tautujille.

Kalakuninkuuden tittelin sai 
Otto Kuojärvi, hän on kuin Se-

Kalaretki
bastien Loeb – vuosi toisensa 
perään paras! Päivän kokonais-
saalis oli melko vaatimaton eli 
kaksi haukea – molemmat tart-
tuivat kuninkaan koukkuun.

Palkinnot jaettiin ”kuninkai-
den kuninkaalle” sekä kalojen 
painon lähimmäksi arvanneelle.

Enskalle kiitokset hyvin 
hoidetusta isännyydestä!

Eikka Papinniemi

Viisikymmenluvun myyntimenestyksiä Suomessa olivat Unto 
Parvilahden Berijan tarhat ja Arvo Poika Tuomisen Kremlin kellot 
(painos 30 000), Sirpin ja vasaran tie ja Maan alla ja päällä.

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
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Neuvostoliitto vaati Suo-
melta korvauksia sodassa 
tekemistämme vahingois-
ta kolmensadan miljoonan 
kultadollarin arvosta. Hinnan 
lisäksi asetettiin tuotannol-
le määrälliset, laadulliset ja 
aikavaatimukset. Oliko tämä 
kaikki työ ja materia poissa 
sieltä, missä sodasta toipuva 
maa olisi kaikkea kipeästi itse 
tarvinnut, vai oliko, kuten on 
väitetty, aikaansaatu pakko 
kehittää metalli- ja puun-
jalostusteollisuutta meille 
lopulta onneksi? Yksimielistä 
näkemystä asiasta ei vielä-
kään ole.

nn Klubin historian iltaa joh-
ti totutusti lehdistöneuvos Jyrki 
Vesikansa. Keskustelijoiksi hän 
oli koonnut asiantuntevan jou-
kon: Helsingin yliopiston Eu-
rooppa-verkoston johtaja Juha-
na Aunesluoma, Lappeenrannan 
yliopiston professori Karl-Erik 
Michelsen, Turun yliopiston 

professori Kimmo Rentola. 
Aluksi katsottiin dokument-

ti-lyhytfilmi, jonka aiheena oli 
sotakorvausteollisuus. Se oli 
tehty jälleenrakennushengessä, 
työn ankaruutta ja sankaruutta 
ihaillen, varoen kaikkea, joka 
olisi voinut loukata tahoa joka 
oli langettanut meille tällaisen 
pakon. Vesivoimaakin piti ra-
kentaa, kyllä, mutta miksi: si-
tä, mikä voimateollisuudesta oli 
aselevossa menetetty, ei mainit-
tu.

Menetyksille on mittarit, 
hyödylle ei

- Väitteet sotakorvausprosessin 
hyödyllisyydestä meille perus-
tuvat päätelmiin, oletuksiin, ei-
vät tosiasioihin, sanoi Juhana 
Aunesluoma. - Tiedämme, mitä 
toimitettiin, tiedämme summat, 
tiedämme mikä oli koitunut rasi-
tus, mitä menetettiin. Hyödyistä 
puhuminen on spekulaatiota.

- Nähdyssä elokuvassa on 
leppoisa, optimistinen tunnel-
ma, totesi Karl-Erik Michelsen. 
- Se oli tarkoituksellista, kun 
tosiasiallinen tilanne oli päin-
vastainen. Edessä oli mahdoton 
tehtävä. Kun kaikki valmiudet 
mobilisoitiin, siitä selvittiin. 
Sotakorvaukset olivat Suomen 
historian suurin yksittäinen ra-
kennusprojekti. 

- Alun perin Stalin oli ai-
konut vaatia kaikki korvauk-
set puunjalostustuotteina, tiesi 
Kimmo Rentola. Tästä oli tehty 
muistio jo keväällä 1944. Bri-
tannia pani vastaan: tehän viette 
Suomelta kaiken puun, mekin 
haluamme ostaa puuta, Suomi 
on Britannian vanha kauppa-
kumppani. Hyvä on, sovitaan 
niin, puolet puunjalosteita, 
puolet metallia. Stalinin ajatus 
oli sitoa Suomi korvauksilla ja 
kaupalla kokonaan Neuvosto-
liittoon. Kun kaupan mahdolli-

SOTAKORVAUSAIKA:  ahdistusta vai uudistusta?

Juhana Aunesluoma, Karl-Erik Michelsen, Jyrki Vesikansa ja Kimmo Rentola
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suudet sitten vuonna 1945 auke-
sivat, Suomi saattoi ansaita län-
sikaupalla eikä ollut kokonaan 
Neuvostoliiton armoilla. 

Politiikka on politiikkaa ja 
kauppa on kauppaa. Suomi oli 
poliittinen hylkiö, mutta kau-
palla on omat realiteetit. - Ei-
kö nimen omaan Britannia ollut 
asettamassa Suomelle aserajoi-
tuksia? Vesikansa heitti väliin. 

- Pelkäsivät, että Suomi kui-
tenkin joutuu Neuvostoliiton 
valtaan, vastasi Rentola, - pa-
rempi aseettomana kuin aseissa. 

Sankarimyytin 
kohtuullistaminen

- Yhdysvallat vastusti Tehera-
nin konferenssissa sotakorvaus-
ten vaatimista ylimalkaan, Au-
nesluoma sanoi. - Muistissa oli 
ensimmäisen maailmansodan 
rauhanteon Saksalle lastaama 
kuorma ja se mitä siitä seura-
si. - Suomalaisten työnsanka-
ruuden osuus selviytymisestä 
merkitsi ehkä yhtä neljäsosaa 
koko saavutuksesta, Aunesluo-
ma kärjisti. - Teollinen pohja oli 
jo olemassa, voimatalous, me-
talliteollisuus, puunjalostuste-
ollisuus luotu jo 1920-luvulla, 
metalliteollisuutta kehitetty so-
dan aikana. Oli metsäosaamista, 
laivanrakennuksen osaamista. 
Oman osansa vaikutti se, että 
Stalin myönsi korvauksiin ajan-
pidennystä, sitten helpotuksia. 
Alun jälkeen ei tullut maksetta-
vaksi sakkokorkoja. Ulkomaan-
kaupassa oli korkeasuhdanne 
vuodesta 1946, huonomman 

ajan jälkeen tuli Korean sodan 
suhdanne 1950 - 51. Ulkomaan-
kauppamme suuntautui kahdek-
sankymmenprosenttisesti län-
teen. 

- Ruotsin luototus ensim-
mäisenä rauhan talvena oli 
merkittävä, huomautti Rentola. 
- Emme aina ole halunneet sitä 
korostaa. 

Vesikansa halusi lähempää 
arviota metalliteollisuutemme 
tilasta kohta sodan jälkeen. - 
Vuosi 1945 oli ennusteissa kuo-
leman vuosi. Oltiin veitsen te-
rällä. Korkeata teknologiaa oli 
menetty rajansiirron mukana. 
Teollisuus vaatii sofistikoituja 
laitteita. Sotakorvaushallinnok-
si luotiin Soteva, joka syksystä 
1945 oli valtio valtiossa, käyt-
ti keskitettyä valtaa. Pohjolan 
vesivarat valjastettiin menetyn 
Vuoksen tilalle. Koko voima-
verkko uusittiin. 

Puheenjohtaja pyysi luon-
nehtimaan Yhdysvaltain roo-
lia. - USA oli alkuun kielteinen 
Suomen luotottamisen suhteen, 
sanoi Aunesluoma, - arveltiin, 
että rahat menevät väärälle puo-
lelle rautaesirippua. Aluksi ol-
tiin Ruotsin sodanaikaisten var-
muusvarastojen varassa, joista 
nyt liikeni, kun tilanne oli ohit-
se. Kylmän sodan kiristyminen 
muutti tilanteen. Vuonna 1946 
USA alkoi myöntää luottoja 
metsäteollisuuteen, kunhan hyö-
ty ei lankeaisi sotakorvaustuo-
tannolle. 1948  luotot tyrehtyi-
vät, kun Suomi Neuvostoliiton 
painostuksen vuoksi kieltäytyi 

Marshall-avusta. 1950-luvul-
ta luottoja järjestyi perustetun 
Maailmanpankin kautta. Ilman 
metsäboomia olisimme olleet 
suurissa vaikeuksissa.

- Kaikkialla elettiin jälleen-
rakennuskautta, Aunesluoma 
jatkoi. Kaikkialla oli kansallisia 
ohjelmia.

- Entä sotakorvausten, vuo-
den 1952 jälkeen, Michelsen 
asetti kysymyksen. - Miten Suo-
mi aikoi jatkaa?  Sota ja kor-
vaukset olivat ikään kuin yksi 
paketti; kun ne olivat takana, 
haluttiin palata agraariseen idyl-
liin. Tähän perustuu Maalaislii-
ton menestys.

Lypsävää lehmää ei 
tapeta

- Entä kommunistit? Vesikansa 
kysyi.

- Aluksi oli sellaista menta-
liteettia, että haluttiin palkkoina 
ulosmitata mitä oli kärsitty ja 
menetetty. Mutta puolueen joh-
tajat hillitsivät: lakot eivät tule 
kyseeseen, kun tehdään puna-
armeijalle töitä. Sotakorvausten 
ansiosta kolmen suuren halli-
tusyhteistyö kesti pitkään. Neu-
vostoliitto puolestaan arvosti 
saamaansa tavaraa, korkealaa-
tuista. Lypsävää lehmää ei pitä-
nyt tappaa. Suomi maksoi sille 
määrätyt korvaukset, Unkari ja 
Romania, ryöstettyinä, eivät ky-
enneet maksamaan. Suomalai-
set puutalot olivat arvostettuja, 
Neuvostoliitto todella tarvitsi 
niitä. Sotakorvauslaivat purjeh-
tivat vuosikymmenet. 

Yleisö halusi kysyä Sotevas-
ta. Oliko sillä oma kirjanpito?

- Sotevalla oli budjetis-
sa oma pääluokka. Eduskunta 
ei siihen koskaan puuttunut, 
Michelsen kertoi.

Puheenjohtaja kysyi sota-
korvauksia toimittavien yritys-
ten saamasta katteesta. Michel-
sen myönsi, että poliittisia kiis-
toja syntyi. Oliko oikein, että 
joku hyötyi pakkotuotannosta? 
Aunesluoma halusi suhteuttaa 
sotakorvauskuorman kansan-
talouden kokonaisuuteen. Kor-
vaukset kaikkiaan, koko ajal-
ta, vastasivat kolmen - neljän 
kuukauden bruttokansantuotet-
ta. Jos me siis nyt siirtäisimme 
kolmen kuukauden kansantuot-
teen kokonaan Kreikalle, krii-
si olisi sillä hoidettu... (Naurua 
yleisössä.) Mutta tuotannon so-
peuttaminenm sotakorvausten 
jälkeen? Stalin lupasi: ostamme 
kaiken, mitä pystytte myymään. 

Sodan saldoa on 
mahdoton laskea

- Kun sodan ja korvausten kus-
tannuskuormaa arvioidaan, 
Michelsen sanoi, Suviranta ai-
koinaan laski yhteen sotakorva-
usten lisäksi Karjalan, sen teol-
lisuuden, vesivoiman ja maata-
louden menetykset, Petsamon, 
pommituhot. Kaikki nämä asiat 
liittyvät toisiinsa, korvaukset 
eivät olleet mikään enklaavi. - 
Henkilötappiot vielä, Aunesluo-
ma lisäsi. 

Keskusteltiin kaupan viriä-
misestä vuodesta 1945 lähtien. 

Puutavarakauppaa varten Suo-
mi sai lyhytaikaisia luottoja ja 
maksoi niitä pois samaan aikaan 
kun toimitti sotakorvauksia. 
Molotov vastusti korvaushelpo-
tuksia, Stalin myöntyi, kun nä-
ki, että Suomella oli jo toinen 
jalka lännessä. Strategiaa oli 
muutettava. Tehtiin viisivuoti-
nen kauppasopimus. Savonen-
kov joutui perääntymään lak-
koja suosivasta kannastaan. Jos 
Suomi pakotetaan itään, Ruotsi 
sitoutuu länteen. Rentola puhui 
takahuonediplomatiasta. Stalin 
ei koskaan uskonut siihen, mitä 
neuvottelussa luvattiin. Taka-
huonekeskusteluissa hän pyrki 
mies kerrallaan selvittämään, 
mitä puheiden takana todella 
oli. Suomalaisiin suhtauduttiin 
toisin kuin esimerkiksi puola-
laisiin. 

Yleisöstä kuului eri ääniä 
sen suhteen, oliko sotakorvaus-
teollisuus eduksi Suomen talo-
udelliselle kehitykselle vai ei. 
Oli omakohtaista kokemusta. - 
Michelsenin mielestyä hyödystä 
ei kannata puhua. Kiire ei ole 
siunaus. Maassa oli käyttöinsi-
nöörejä, ei suunnittelijoita eikä 
konstruktöörejä. Ne oli koulu-
tettava. Teollisuuden omistajien 
ja työväen väliin muodostui am-
matillinen välikerrostuma, joka 
hillitsi omistajien ja työväen 
vastakkain joutumista. - Palaa-
jissa oli paljon reservin upsee-
reita, jotka olivat vuosikaudet 
opetelleet yhdessäoloa työmies-
ten kanssa, Vesikansa tähdensi.  

- Pelättiin työttömyyttä, kun 

miehet palasivat rintamalta, ku-
ten ensimmäisen maailmanso-
dan jälkeen oli koettu, Aunes-
luoma sanoi, - mutta sitäpä ei 
nyt tullut. Tuli korkeasuhdanne.

- Oliko tarkoitus, että ehdot 
olisivat mahdottomat ja kaatai-
sivat Suomen talouden? yleisö 
kysyi. - Sitä ei tiedetä, Rentola 
vastasi. Neuvostoliitto ei sitten-
kään ollut paljon suunnitellut 
strategiaansa etukäteen. - Kun 
tavarat haluttiin hinnoitella vuo-
den 1938 kurssiin, hintoja haet-
tiin vanhoista lehdistä, Michel-
sen tiesi. Länsimainen kustan-
nuslaskenta oli Neuvostoliitolle 
vierasta. 

Johannes Koroma halusi 
kuulla, olisiko teollisuutta uu-
distettu yhtä määrätietoisesti 
ilman pakkoa. - Aunesluoma 
sanoi, että nähty filmi tarjoaa 
yhden avaimen. - Eihän tässä 
hätää, mehän olemme teolli-
suusmaa!

Michelsen halusi loppupu-
heenvuorossaan muistuttaa, että 
aika oli yhtä kaikki traaginen. 
Kaikki sotakorvauksiin käytetty 
työ, pääoma ja tavara  oli pois-
sa nälkää näkevästä maasta ja 
kodittomilta evakoilta ja pom-
mitusuhreilta. Jos työtä olikin, 
asuntopula oli hirvittävä. - Suo-
mi selvisi hyvin verrattuna nii-
hin maihin, joiden yli rintama 
kulki kerran tai useamman ker-
ran, Rentola sanoi. Yhteiskun-
nan rakenteet olivat tallella.

Yrjö Larmola

Politiikka on politiikkaa ja kauppa on kauppaa. Suomi oli  
poliittinen hylkiö, mutta kaupalla on omat realiteetit.
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Syksyn ensimmäinen digi-
kamera- ja luontokuvailta 
järjestettiin 11.9. klubin ylä-
kellarin kabinetissa. Paikalla 
oli runsaat kolmekymmentä 
valokuvauksen harrastajaa. 
Uuden kokoontumistilan toi-
mivuuteen ja erityisesti sen 
av-laitteisiin kohdistui suuri 
mielenkiinto ja paljon odo-
tuksia. Kuvahan on kamerail-
lan olennaisin asia.

nn Illan teemana oli klubi-
veljien omien kuvien katselu ja 
arviointi. Se olikin hyvä tapa 
testata uuden 55 tuumaisen tau-
lutelevision kuvanlaatua. Testi-
kuvina katsottiin aluksi muu-
tama Kalevi Suortin kuva. Sen 
jälkeen paneuduttiin laajemmin 
Seppo Viljasen matkakuviin 
Kenian Safarilta. Erityisesti 
ihailtiin Sepon savannilla otta-
maa antilooppilauman silhuet-
tia. Seuraavaksi katseltiin Saka-
ri Reitamon huikeita balettiku-
via tuntureilta sekä luontokuvia 
Kolumbiasta. Kuvakavalkadin 
päätti Lasse J. Laine, joka esit-
teli Kanadan Vancouver Islan-
dille suuntautuneen kuvausmat-
kansa tuloksia.

Uusi taulu-tv sai varaukset-
toman vastaanoton. Kuvien sä-
vyt ja yksityiskohdat toistuivat 
television näytölle erinomai-
sesti ja oleellisesti paremmin, 

Kamerapiiri muutti majaa
Kansallisbaletin tanssijat Levillä. 
Kuva: Sakari Reitamo.  

hämmensi osanottajat. Joitakin 
verrattiin jopa klassikkotaide-
maalarien teoksiin.

Huonoa tuuria arktika-
retkellä

Toukokuun lopulla toteutettiin 
perinteinen arktika-luontoret-
ki itäisen Suomenlahden saa-
ristoon. Toiselle kymmenelle 
noussut klubiveljien joukko 
lähti Haminan Rakinkotkaan 
kaukoputket, kiikarit ja kame-
rat mukanaan. Harmittavasti 
arktisten lintujen päämuutto ei 
tällä kertaa osunut kohdallem-
me. Keskeinen osa hanhista oli 
ohittanut tarkkailupaikkamme 
muutama päivä aikaisemmin ja 
muuton jälkiosa siirtyi Virosta 
koilliseen vasta retkiviikonlop-
pumme jälkeen.

Havaintopäiväkirjaan saa-
tiin kuitenkin jälleen kohtuul-
linen määrä lajeja. Sää suosi 
matkaamme ja kameroille oli 
kyllä käyttöä saariston kevääs-
sä. Klubihenkinen ilta saunan, 
laulun ja tarinoiden sekä erin-
omaisen saaristolaisruoan sii-
vittämänä oli hyvä alku orasta-
valle kesälle.

Kalevi Suortti
yksityiskohdista informoidaan 
erikseen.

Ilta ei kuitenkaan päättynyt 
Lasse J. Laineen valokuviin.

Illan päätteeksi klubiveli 
Leo Skogström esitteli osanot-

tajille tavattoman korkeatasoi-
sia valokuvatulostuksiaan sekä 
mm. valokuvanäyttelytarkoi-
tukseen soveltuvia komposiit-
titaustoja. Kuvatulosteiden ää-
rettömän korkea tekninen laatu 

mihin ravintolasalin tykillä ja 
screenillä koskaan päästiin. Jat-
kossa kamerapiiri siis tuleekin 
kokoontumaan uudessa yläkel-
larin kabinetissa.

Päätimme myös, että ryh-

dymme järjestämään erikseen 
sovittaviin teemoihin paneu-
tuvia workshoppeja. Aloitam-
me kuluvan syksyn aikana ku-
vankäsittelyohjelmien parissa. 
Tilaisuuksien ajankohdista ja 
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nn Pari tuokiohaastattelua uu-
sien jäsenten illassa 13.9.

- Klubiveli Jussi Möttönen, 
mitä odotat Klubilta?

- Ajankohtaiset esitelmä-
aiheet kiinnostavat. Kuten tä-
mäniltainen. Klubi kutsuu hyviä 
asiantuntijoita. Harrastan ten-
nistä, ruokaa, matkailua... Olen 
kaupallisella alalla, koulutuk-
seltani kauppatieteen maisteri.

- Onko elämäntilanteesi sel-
lainen, että nyt katsoit voivasi 
antaa aikaa myös Klubille?

- Olen asunut kolme vuot-
ta pääkaupunkiseudulla. Koto-
na on yksivuotias poika. Isäni 
on kuulunut Kuopion klubiin, 
klubiajatus on tuttu sitä kautta, 
nämähän ovat keskenään yhteis-
toimintaklubeja. Esittelin vai-
molleni Klubin netistä, ja hän 
oli ilahtunut nähdessään, että 
Klubilla on niin paljon tarjon-
taa myös puolisoille.

- Klubiveli Reijo Vihko, mi-
tä odotat Klubilta?

- Klubilla on korkealaatuista 
tarjontaa, valitsen yltäkylläisyy-
destä. Kulttuuritarjonta kiinnos-
taa, kirjallisuus. Tietysti juuri 
tämän illan esitelmöitsijä Risto 

Siilasmaa, kun tiedän, mitä hän 
on tehnyt tiedepolitiikassa. Klu-
bin tarjoamat liikunnan mahdol-
lisuudet myös ovat tervetulleita.

- Onko elämäntilanteesi sel-
lainen, että nyt katsot voivasi 
antaa aikaa myös Klubille?

- Jäin eläkkeelle kahdeksan 
vuotta sitten (Suomen Akate-
mian pääjohtaja 1996 - 2004, 
lääkäri, akateemikko, toimituk-
sen huom.). Tähän asti työt ovat 
täyttäneet aikani. Voimavarat ei-
vät enää ole entisellään. Kolme 
kuukautta sitten seisoin Mei-
lahden kalliolla, ketään ei ollut 
missään, ajattelin, että nyt on 
aika hakeutua uuteen yhteisöön.

Yrjö Larmola

Kuvat Veikko Hannula

Uudet jäsenet, 
tervetuloa!

Menkää siitä keksimään ja 
yrittämään! Ja äkkiä!

Reijo Vihko ja Yrjö LarmolaJussi Möttönen 

- Yrittäjyys on elämäntapa, 
filosofia, ei ammatti, täsmen-
si Risto Siilasmaa, Nokian 
hallituksen tuore puheenjoh-
taja, klubi-illassa 13.9. - Yrit-
täjä hakee muutosta, hän on 
kärsimätön, tinkimätön, ha-
luaa nähdä tuloksia työstään. 
Häntä ei paina poliitikon tar-
ve tulla uudelleen valituksi, 
vaan hän voi keskittyä teke-
mään oikeita asioita.

nn Risto Siilasmaa on kou-
lutukseltaan tuotantotalouden 
dipl.ins. Illan puheenjohtaja 
Olli Alho kertoi, että Siilas-
maalla opiskeluaikanaan oli 
"menestyksekkäimmän teekka-
rin" arvonimi. Nyt hän on bis-
nesenkeli. Hyvän puolella pa-
haa vastaan. (Meille kaupallista 
koulutusta vaille jääneille on 
syytä kertoa, että bisnesenkeli 
on omaa varallisuutta kartutta-
nut henkilö, joka käyttää varal-
lisuuttaan sijoituksina alkaviin 
yrityksiin, niihin lähinnä, kas-
vattaakseen niiden riskinotto-
kykyä, tarjoaa käyttöön osaa-
misensa ja kontaktiverkkonsa, 
mutta ei pyyteettömästi, vaan 
myös hyötymismielessä.)

Mikä meihin on mennyt?

Siilasmaa pyysi kuulijoita muis-
tamaan, montako mitalia Suo-
mi toi Pariisin olympialaisista 
1924. Yhteensä 37, niistä 14 
kultaista. Oliko Suomi silloin 
kehittynyt, vauras kansakunta 
Euroopan mittakaavassa? Mi-
tä sen jälkeen on tapahtunut? 
Entä Euroopan mitassa? Euroo-
passa asui tuolloin neljännes 

maailman väestöstä ja se tuotti 
kolmanneksen maailman brut-
tokansantuotteesta. Nyt Euroo-
passa asuu viideskymmenesosa 
ihmiskunnasta ja maanosa tuot-
taa 15 prosenttia bruttokansan-
tuotteesta. Kiina ja Intia ovat 
tulossa. Kiinan kolmesataamil-
joonainen keskiluokka vastaa 
Yhdysvaltain koko väestöä. Jo-
kainen kiinalainen on lainannut  
2 500 dollaria Yhdysvalloille. 

Kulutamme 1,2-kertaises-
ti maailman tuoton. Jos kaik-
ki kuluttaisivat kuten amerik-
kalaiset, kuluttaisimme tuoton 
seitsenkertaisesti. Kiinalaiset 
ansaitsevat elintasonsa nousun, 
nyt on heidän vuoronsa, mutta 
maapallolla ei ole siihen varaa. 
Me ajattelemme, että tuskalli-
sempaa meidän on menettää sitä 
mihin olemme tottuneet, kivut-
tomampaa on heidän jäädä vail-
le sitä mitä eivät ole ennenkään 
saaneet.  

Tietoinen muutos on 
välttämätön

- Ellei perusrakenteita muuteta, 
järjestelmä romahtaa, Siilasmaa 
ennusti. - 38 sadasta euroop-
palaisesta on töissä tekemässä 
muuta kuin hoiva-alan työtä, 15 
sadasta on yksityisissä työpai-
koissa. Kahdenkymmenen tule-
van vuoden aikana Euroopasta 
menetetään viisikymmentä mil-
joonaa työntekijää. - Mitä nope-
ammin rakenteisiin puututaan, 
sitä kivuttomampaa. Ainoa kei-
no ovat teknologiset innovaati-
ot: energian siirto, harvinaiset 
metallit ja maan muut resurssit 

käyttöön.
- Tuotekehittelyyn käytetään 

elinkeinoelämän rahoituksesta 
kahdeksan prosenttia. Hiiliteol-
lisuus ja maatalous saavat kol-
manneksen. Ne eivät Eurooppaa 
pelasta. Meillä on maksuton yli-
opistokoulutus. Miksi meillä ei 
ole enempää itsenäisiä yrittäjiä? 
Suomalaiset tekevät 1 500 vuo-
sityötuntia, työura on 35 vuot-
ta. Amerikkalaiset tekevät 2000 
vuosityötuntia ja 45 vuotta, kii-
nalaiset enemmän. Työtuntien 
määrän lisääminen on vaihtoeh-
to elintasosta tinkimiselle.

Siilasmaa löi löylyä ver-
tailemalla lukion käyneiden ja 
peruskoulun käyneiden rikol-
lisuustilastoja. Lontoossa, hän 

Risto Siilasmaa

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

nn Klubimme jäsenille on 
neuvoteltu alennukset Otavan 
ja WSOY:n kirjoista, jotka os-
tetaan kustantamojen omista 
kirjakaupoista. Alennuksen saa 
näyttämällä jäsenkorttia. 
Otavan kirjakaupan osoite on 
Uudenmaankatu 10 ja se on 
avoinna arkipäivisin maanan-
taista perjantaihin kello 10 - 18. 
Lauantaisin ja sunnuntaisin kir-
jakauppa on suljettu.
Alennus ei koske oppikirjoja.
WSOY:n kirjakauppa on Bule-
vardi 12. Bulevardin myymälä 
on avoinna maanantaista per-
jantaihin klo 10 – 18 ja lauan-
taisin klo 10 –15. 
Tammen kirjakaupan osoi-
te on Korkeavuorenkatu 37.   
Tammen myymälä on avoinna 
tiistaista perjantaihin klo 10–18. 
ja lauantaisin 11- 15. 
Alennuksen saa normaalihin-
taisista WSOY:n, Tammen ja 
ReadMe:n kirjoista. Se ei kos-
ke Tammen oppimateriaaleja, 
Sanoma Pron tai muiden Bon-
nieriin kuulumattomien kustan-
tajien kirjoja eikä Tammen ja 
WSOY:n arvoteoksia. 

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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kertoi, on palkattu sukupolii-
seja tiettyjä perheitä ja sukuja 
seuraamaan, joissa rikollisuus 
periytyy. - Jos vanhemmat ovat 
viisi vuotta toimeentulotuen 
varassa, lasten todennäköisyys 
joutua ongelmiin on 75 prosent-
tia. 

Olemmeko todella 
hidastuneet?

- Olemme menettäneet kyvyn 
saada työllä nopeasti aikaan tu-
loksia. Golden Gate -silta raken-
nettiin neljässä vuodessa, bud-
jetti alitettiin. Nyt siellä on ny-
herretty muuatta liittymää kuusi 
vuotta. Empire State Building 
pystytettiin kuudessa kuukau-
dessa, kolme kuukautta etuajas-
sa. Uutta World Trade Centeriä 
on rakennettu kymmenen vuot-
ta, työ on kesken. (Olkiluoto! 
huudettiin yleisöstä.)

- Olen kuitenkin optimisti, 
Siilasmaa vakuutti. Löydämme 
ratkaisut, kun tunnistamme ja 
tunnustamme heikkoudet.

- Mitä tarvitaan, jotta meistä 
tulee kriisistä tietoisia? Johan-
nes Koroma kysyi. - Korkotason 
suuri nousu, jolloin asuntovel-
kojen takaisinmaksu vaikeutuu, 
Siilasmaa vastasi. - Ei ole varaa 
työllistää, ei ole varaa ostaa pal-
veluja.     

Reijo Vihko ilmoittautui 
myös optimistiksi. - Vuonna 
1960 laskettiin, että vuosisadan 
vaihteessa maapallolla elää nel-
jäkymmentä miljardia ihmistä. 
1990-luvulla havaittiin, ettei vä-
estöräjähdys jatkukaan entiseen 
tahtiin, valistus on vaikuttanut. 

Kun ongelma tunnistetaan, se 
ratkaistaan. Energiakehitys saat-
taa jo olla lähellä ratkaisuaan. 
Radioaktiivinen jäte saatetaan 
osata tehdä lyhyessä ajassa epä-
aktiiviseksi.

- On helpompi painaa jar-
rua, kun näet kallion edessäsi, 
Siilasmaa vahvisti. - Eikä jättää 
ongelmaa aina seuraavalle hal-
litukselle.

Kysyttiin, mistä samankal-
taisesta maasta meidän kannat-
taisi ottaa oppia. - Ehkä Ruotsin 
eläkeikäkeskustelusta, Siilas-
maa arvioi. - Ruotsin pääminis-
teri on esittänyt eläkeiän nos-
toa yli 70 vuoden, nyt se on 67 
vuotta. Suomessa eläkeikä on 
valunut 65 vuodesta 63:een, ei-
kä asiasta saa puhua! [Norjassa 
eläkeikä on ajasta aikaan ollut 
67, eikä sieltä ole kantautunut 
tähän liittyviä katastrofiuutisia. 
Latojan huom.] - Kun saadaan 
aikaan se, että nuoret todella 
haluavat töihin, työpaikkojen 
tarjontakin lisääntyy, uskoi Sii-
lasmaa.

- EU:ta halvaannuttaa lukit-
tautuminen maakohtaisten etu-
jen puolustamiseen, arvosteli 
Siilasmaa. Englanti tulee tun-
nustaa yhteiseksi virkakieleksi. 
Mutta kun se ei kelpaa Ranskal-
le... Eikä Saksalle... Eikä Espan-
jalle... ja niin pitää EU:ssa voida 
puhua myös saamea. 

- Valtiolla ei ole innovaatio-
strategiaa, huomautti Timo Ki-
vi-Koskinen. - Keksinnöt, joita 
tehdään, on autettava maailman-
markkinoille. - On vaikutettava 
sekä kysyntään että tarjontaan. 

Enkelipajat (ks. jutun alusta) 
ovat tätä varten. Siilasmaa kat-
soi, että Aalto-yliopisto on jo 
tehnyt hyvää työtä akateemisen 
yrittäjähalukkuuden kasvatta-
misessa. [Aiemmassa koulutus-
systeemissä taidealojen oppi-
laitoksista valmistui enemmän 
itsenäisiä yrittäjiä kujin kaupal-
lisen alan laitoksista konsanaan. 
Latojan huom.]

Kylähullut, vereinigt 
Euch!

Jyrki Berner kysyi, mitä olisi 
tehtävissä yhteisöllisen ajattelun 
parantamiseksi. - Sosiaalinen 
media verkottaa uudella taval-
la, sanoi Siilasmaa, - kylähullut 
löytävät toisensa, eivät ole yksin 
ajatuksineen, vaan saavat voi-
maa toisistaan. Verkko on vain 
liiaksi ei-transformatiivinen 
väline: tuhlataan aikaa jaarit-
teluun siitä, millä lentokentällä 
nyt olen. Vie aikaa oppia käyt-
tämään välinettä oikein.

Siilasmaa siteerasi Oscar 
Wildea: Ne, jotka kysyvät Why? 
ovat ehkä tiedemiehiä, mutta ne 
jotka kysyvät Why not? ovat eh-
kä yrittäjiä ja keksijöitä.

Kiitossanoissaan Olli Alho 
muistutti Humen giljotiinista: 
Siitä, miten asiat ovat, ei voi 
päätellä, miten niiden pitäisi ol-
la.   

Yrjö Larmola

Kuva: Veikko Hannula

Vasta kevään viimeisessä 
kuukausiskruuvissa ratkesi  
Klubin viime kauden mesta-
ruus. Voittajaksi selvisi Jaak-
ko Karvonen yhden pisteen 
erolla.

nn Pisteet lasketaan sijoitus-
pisteinä niin, että yhdeksästä 
kuukausiskruuvista huomioi-
daan viisi parasta sijoitusta. Nii-
den summa ratkaisee lopullisen 
voittajan.

Tulokset:
1. Jaakko Karvonen    36 pistettä
2. Juhani Gulin            35 pistettä
3. Pellervo Erkkilä      35 pistettä

Kevätkaudella tapahtui sel-
lainen ihme, että sama henkilö 
pelasi kolme kertaa seitsemän 
grandia läpi. Eli tarjosi ja pela-

si onnistuneesti kaikki 13 tikkiä 
kolme eri kertaa!

Tämän harvinaisen tempun 
teki Klubimme ansiokas skruu-
vari Juhani Isomeri. Moisen 
harvinaisuuden kunniaksi pe-
rustettiin kiertopalkinto, johon 
kaiverrettiin Isomeren nimi ja 
vuosiluku 2012.

Saattaa olla, että seuraavaa 
nimeä saadaan odottaa useam-
pia vuosia, sillä suurin osa Suo-
men skruuvareista ei ole pelan-
nut koskaan seitsemää grandia 
edes yhtä kertaa, saati sitten 
kolmea ja vielä saman kauden 
aikana!

Syyskausi on alkanut nor-
maalien viikkopelien puitteissa: 
ma, ti, to klo 14 – 18, ke klo 
16 – 20. Ensimmäinen kuukau-
siskruuvi pelattiin 19.9.

Tulokset: 
1. T. Orispää, 
2. J. Isomeri, 
3. P. Erkkilä

YT-klubien SM-kilpailut 
järjestetään Kuopiossa 22-23.9. 
Toroskruuvi pelataan tradition 
mukaisesti Arvo Ylpön syn-
tymäpäivää lähinnä olevana 
tiistaina, joka tänä vuonna on 
30.10.

Harrastusten iltana 2.10. tu-
lee skruuvi vahvasti esille tie-
toiskun ja Ylppö-kabinetissa 
tapahtuvien näytöspelien muo-
dossa.

Tervetuloa seuraamaan!
Pellervo Erkkilä

Mestariskruuvaajat Juhani Isomeri ja Jaakko Karvonen palkintoineen 

JAAKKO KARVOSESTA KLUBIN 
SKRUUVIMESTARI

– On helpompi painaa jarrua, kun näet  
kallion edessäsi, Siilasmaa vahvisti.  
– Eikä jättää ongelmaa aina seuraavalle hallitukselle.
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Näyttelykierros alkamassa Ateneumin valopihalta. Vasemmalla näyttelyn kuraattori, intendentti Leena Ahto-
la-Moorhouse ja oikealla (vihreässä paidassa) erinomainen oppaamme Oskar Ortiz. Kuva: Elias Iirola

Rakastetun kuvataiteili-
jan, Helene Schjerfbeckin 
150-vuotisjuhlanäyttelyn 
kohutuin teos oli vuoden 
1887 paikkeilla valmistunut 
maalaus Nainen ja lapsi. Se 
tuli  Ateneumin näyttelyyn 
konservointilaitoksen kaut-
ta 3.9.2012, kun yksityiseltä 
henkilöltä lainatun Raasepo-
rin maiseman (1890) korjauk-
sen yhteydessä paljastui, että 
taiteilija oli kätkenyt maala-
uksen taakse toisen, varhai-
semman työnsä, jonka hän 
oli ommellut sinne kiinni.

nn Tämän harvinaislaatuisen 
teoksen esittelivät klubilaisille 
ja heidän daameilleen 19.9.2012 
Ateneumin ammattitaitoiset op-
paat Susan Wacklin ja Oskar 
Ortiz. 

Nainen ja lapsi on häkellyt-
tävä taideteos. Ateneumin inten-
dentti ja juhlanäyttelyn kuraat-
tori Leena Ahtola-Moorhouse 
on ajoittanut sen syntyhetken 
ajankohtaan, jolloin Helene 
Schjerfbeck oli 25-vuotias ja oli 
jo saavuttanut mainetta rohkea-
na ja omaa tulkintaansa etsivänä 
taiteilijana. Tuona nimenomai-
sena vuonna (1887)  H.S. vietti 
kevään Pariisissa, mutta mat-
kusti heinäkuussa Cornwallin St 
Ivesiin, jonne Marianne Stokes 
ja tämän taiteilijapuoliso Adrian 
Stokes olivat hänet houkutelleet 
(ks. loistelias näyttelyluettelo, 
jonka päätoimittajana on Leena 
Ahtola-Moorhouse, s. 14).

Juuri ajankohta tekee Nai-
sesta ja lapsesta erityisen mie-
lenkiintoisen. Maalaus oli pii-
lossa 125 vuotta, kunnes se 

putkahti esiin Helsingissä tänä 
kesänä. Kuinka paljon tuohon 
maalaukseen Helene Schjerf-
beck oli ladannut omia tuntei-
taan, surujaan ja ilojaan? (Itse 
olisin kyllä antanut taululle ni-
meksi "Äiti ja lapsi", mutta eh-
käpä "nainen" kuvaa paremmin 
Helen Schjerfbeckin koko elä-
mää tässä suhteessa). 

Nelivuotiaana lapsena H.S. 
oli kaatunut portaissa ja mur-
tanut lonkkansa, mistä aiheu-
tui elinikäinen vamma. Sen on 
täytynyt vaikuttaa suuresti koko 
hänen elämäänsä. Vakavasti lii-
kuntarajoitteisena hän ei voinut 
käydä tavallista koulua, vaan al-
koi opintaipaleensa Lina Ingma-
nin kotikoulussa. 

Myös kuolema varjosti He-
lene Schjerfbeckin varhaista 
lapsuutta. Se seurasi varjona hä-

Helene Schjerfbeck  
-Ilon ja surun taiteilija

Helene Schjerfbeck, 1937 Tammisaaren kodissaan. Valokuvaaja H. Holmström  
VTM/KKA/Kokoelma Gösta Stenman
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nen pitkää elämäänsä. Nuorem-
mat sisarukset, Selma Johanna 
ja Tor Fredrik, kuolivat pikku-
lapsina. H.S. oli vain  14-vuoti-
as, kun hänen isänsä kuoli tuber-
kuloosiin.  Magnus-veli, joka oli 
usein mallina, ja "maalarisisar" 
Ada Thilén kuolivat 1933. (S.H. 
itse kuoli Saltsjöbadenissa Tuk-
holmassa 23.1.1946 84-vuoti-
aana). 

Kuinka paljon tästä kaikesta 
surusta Helene Schjerfbeck oli-
kaan onnistunut purkamaan sen 
lapsen katseeseen (itse asiassa 
vain toiseen silmään), joka tä-
hyää maailmaa äitinsä rinnalta, 
olkapään ja niskan takaa? 

Eikä siinä kaikki. 
Vain kaksi vuotta ennen 

Nainen ja lapsi teoksen syntyä 
Helen Schjerfbeckin sulhanen 
(jonka henkilöllisyyttä ei vielä-
kään tiedetä) oli purkanut kih-
lauksen. Oppaamme mukaan 
eräänä mahdollisena syynä tä-
hän syvästi herkkää taiteilijaa 
haavoittaneeseen tapahtumaan 
olisi saattanut olla morsiamen 
ontuminen. Ehkä sulhanen piti 
sitä oireena tuberkuloosista. 

Oppaamme etsi myös myö-
hemmistä H.S:n töistä heijas-
tuksia Naisesta ja lapsesta.

Eräs sellainen on maalaus 
"Maria" vuodelta 1909. Siinä 
on kuvattuna hyvin samansävyi-
nen naishahmo selkä katsojaan 
kääntyneenä (mallina Magnus-
veljen vaimo Maria Elisabeth). 
Naisen sylissä ei ole lasta eikä 
siis myöskään lapsen katsetta, 
vaan nainen lukee kirjaa.

Itse löysin yllättäen (selail-
lessani näyttelyluetteloa) etäi-
sen viitteen kihlauksen purkau-
tumisesta öljyvärimaalaukses-
ta vuosilta 1914-1916. Helene 
Schjerfbeck oli antanut sille 
nimeksi "Kuvakudos". Siinä 
on kaksi ihmishahmoa hiljaisen 
meren äärellä. Taustalla yksinäi-
nen saari. He seisovat etäällä 
toisistaan. Mies (sulhanen) on 
pukeutunut tyylikkääseen, kei-
karimaiseen, mustaan asuun. 
Kädet selän takana. Nainen 
(morsian) on täyspitkässä, vaa-
leassa juhla-asussa. Katse kai-
hoisa. Takana huonekaluja (toi-
ve yhteisestä kodista). Työn päi-
vääminen kolmen vuoden ajalle 
viittaa myös siihen, että taitelija 
on pohtinut sen sanomaa taval-
lista syvällisemmin.

Juhlanäyttelyn laaja ja kat-
tava teosluettelo sisältää valta-

osan Helene Schjerfbeckin tuo-
tannosta. Tunnin mittainen esit-
telykierros antoi erinomaisen 
kokonaiskuvan myös taitelijan 
elämänkaaresta. 18-vuotiaan 
nuoren tytön kuvaama "Haa-
voittunut soturi hangella (Kuo-
leva soturi)" vuodelta 1880 py-
sähdyttää vielä tänäkin päivänä 
(ks. Petja Hovinheimon artik-
keli "Kuolemaa odottaessa"). 
Ovatko kauas jäälle (tai talvi-
selle peltoaukeamalle) kuvatut 
sotilaat menossa pois (jättäneet 
toverinsa kuolemaan) vai tulos-
sa paikalle (antamaan armonis-
kun)? 

"Viimeinen omakuva" (hiili 
paperille, 1945) kertoo kaikes-
sa traagisuudessaan suuren ta-
rinan suuresta taitelijasta. Siinä 
ei ole enää näkyvissä punaisia 
poskia, kuten omakuvassa vuo-
silta 1884-1885) ja useimmissa 
muissa henkilöhahmoissa, vaan 
elämän kuluttama iho, sisään-
päin vajonnut katse ja petty-
myksen jäykistämä suu pelkkä-
nä viiruna.

Weijo Pitkänen

Helene Schjerfbeck: 
Hälytys (1935) Yksityis-
kokoelma. Kuva: Valtion 
taidemuseo, Kuvataiteen 
keskusarkisto / Hannu 
Pakarinen. Tästä teok-
sesta ei olisi ollut pitkä 
matka non-figuratiiviseen 
ilmaisuun, mutta sellaista 
askelta Helene Schjer-
beck ei koskaan ottanut.

Juhlanäyttelyn laaja 
ja kattava teosluettelo 

sisältää valtaosan 
Helene Schjerfbeckin 

tuotannosta. 

Vain kaksi vuotta ennen Nainen ja lapsi teoksen syntyä Helen 
Schjerfbeckin sulhanen (jonka henkilöllisyyttä ei vieläkään tiedetä) 
oli purkanut kihlauksen.
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Ravintoloitsija Mia Makkonen tarjoilee nahkiaisia. Illan solistina laulajatar  
Elina Orkoneva

Gourmet-ilta

Gourmet-ilta 20.9. veti jälleen kerran salintäydeltä väkeä.
Teemana oli tällä kertaa sesongin herkut nahkiaiset ja sorsa. Maukasta oli ja väki viihtyi.

Korppoossa. Täällä on kaikki mitä tarvitset, kaunis puistomainen rantatontti 

7700 m2 suojaisalla pihalla sekä upea kallioranta ja mahtavat avoimet 

merinäköalat. Yhteensopivat rakennukset, päärakennus jossa sauna ja ph, 

erillinen metsäterassi, autotalli/katos, vierasmökki/varasto ja bio-toilet.  

Rantaa ilta-aurinkoon noin 90 m. Porakaivo, sähköt. Talvilämmin. 

Korppoon kylän palvelut lähellä. Myydään irtaimistoineen (sisältäen 

soutuveneen), tarvitset vain hammasharjan, kaikki muut talon puolesta. 

Rakkennusoikeuttakin jäljellä. Kaikki päivitetty 2005.  

Mitään ei tarvitse vähän aikaan tehdä  

– ei muuta kuin nauttimaan saaristomeren rauhasta.

Tiedustelut Klubiveli Ilkka J Ignatius

ijignati@luukku.com

P. 040-5050685

MYYDÄÄN VAPAA-AJAN HUVILA 
MEREN ÄÄRELLÄ  

SAARISTOMERELLÄ
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Kuudennet puhallinorkes-
terin konserttitanssiaiset
26.10. (pe) 19.00 Klubin puhallinorkesterin kuudennet kon-
serttitanssiaiset Klubilla. Konserttiosuudessa suomalaisen 
kevyen musiikin elävien ikonien:

Erik Lindströmin (90 v) ja Ossi Runteen (85 v) kotimaista
ja kansainvälistä musiikkia.
Laulusolisti Inga Sulin
Trumpettisolisti ja kapellimestari Paul Jaavamo
Konsertin juontaja Aarno Cronvall
Illan isäntä Timo Kivi-Koskinen

Konsertin jälkeen klubiravintolan loihtima menu. Lopuk-
si tanssia iloisen musiikin merkeissä mm. valssia, tangoa, 
foksia, humppaa ja rockia. Tervetuloa aperitiiveille klo 18 
alkaen.

Asu: Miehet smokki tai tumma puku ja naiset iltapuku
Iltaan ilmoittaudutaan 20.10. mennessä maksamalla 
50 euroa tilille:
A´La Carhu Oy FI45 8024 0710 0921 28
Viestikenttään merkintä esim:
”Hämäläinen 2 henkeä 26.10.”

Klubin syksyyn kuuluu muitakin useita gastronomisia tilai-
suuksia, joista ilmoittelemme klubin ja ravintolan internet-
sivuilla pian.

Menu

“Suomalaisista raaka-aineeista
kansainvälisin sävellyksin”
Tattirisottoa ja Talon leipää

**
Wallenberginpihvi hirvenlihasta

riistakastiketta ja douschesseperunaa
**

Tyrnimarjapannacotta ja keksiä
**

Talon kahvia ja konvehti

Illan hinta ainoastaan
50 euroa/henkilö

Lämpimästi tervetuloa

Carhut, Miia ja Petri

Helsingin Suomalaisen Klu-
bin Matkailujaos on ennak-
kokiinnostuksen rohkaise-
mana valinnut vuoden 2013 
kaukomatkakohteeksi Intian 
Valtameressä sijaitsevan 
Mauritiuksen saaren. Mat-
kan toteutumisajankohta 
on 10.01.2013 – 20.01.2013. 
Paikkoja on alustavasti va-
rattu 30 hengen ryhmälle . 
Lentoaikataulut ja matkan 
hintatiedot löytyvät osoit-
teesta www.klubi.fi /toiminta 
ja harrastukset/matkailu.

nn Matkaohjelma on omatoi-
mipainotteinen ja mahdollistaa 
paikanpäällä tapahtuvien oma-
toimisten aktiviteettien etukä-
teissuunnittelun jo Suomessa 

matkanjärjestäjän (Select Col-
lection) asiantuntijoiden avus-
tuksella.

Hotelliksi on varattu Shan-
drani Resort & Spa  ( viisi täh-
teä ). Hotellivalintaan päädyttiin 
mm. sen tarjoaman korkeatasoi-
sen fully inclusive palvelukon-
septin takia. Tarkemmat tiedot 
myös hotellista ja fylly inclusi-
ve paketista löytyvät osoitteesta  
www.klubi.fi /toiminta ja har-
rastukset/matkailu. 

Pienestä koostaan huoli-
matta saari tarjoaa monipuo-
liset mahdollisuudet erilaisiin 
kulttuuri- ja urheiluelämyksiin. 
Maurituksen karttaan ja saaren 
tarjoamiin mahdollisuuksiin 
voitte tutustua esim. osoitteessa 

www.mauritius.net
Klubin Matkailuillassa 

3.10.2012 Select Collection yh-
teistyökumppaneineen esitteli 
matkaa yksityiskohtaisesti.

Lisätietoja matkasta antaa 
myös Marita Aarnio Select Col-
lectionista +358-9-751 951 22 
tai marita.aarnio@selectcollec-
tion.fi

Ystävällisin terveisin
Helsingin Suomalaisen Klubin 

Matkailujaosto
Olli Koskimies 

+358-40-524 7024

VUODEN 2013 KAUKOMATKA 
MAURITIUKSELLE



Swinging 
at the Savoy
20.10. 2012 klo 16.00  
Savoy-teatterissa

Svengissä mukana Suomen 
PerinneJazz ry sekä tapahtuma-
järjestäjä Montteeri Oy. Tämä on 
yhdistyksen ensimmäinen jul-
kinen konsertti-ilta. Se on kaksi-
osainen. Ensimmäisellä puoliajal-
la kuuntelemme Suomalaisen 
Klubin jazz-kvintettiä: Antti Sar-
pila, Pekka Toivanen, Pekka Sar-
manto, Jartsa Karvonen, Seppo 
Hovi feat. Erik Lindström 90 v.

Toisella puoliajalla lavalle nou-
see Pentti Lasanen Big Swing so-
listinaan Annimaria Rinne. Ravin-
tolassa ja aulassa soittaa ennen 
konserttia, väliajalla ja konsertin 
jälkeen vielä nimeämättömiä 
svengaavia bändejä.


