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Perinteitä kunnioittaen
Puheenjohtajalta

Ensi kosketukseni Suomalaiseen
Klubiin juontaa 1960-luvulta. Kunnioitettava edeltäjäni Uuden Suomen päätoimittaja Eero Petäjäniemi
nautti säännöllisesti lounaansa klubin
ravintolassa. Nuorelle taloustoimittajalle käynti klubilla esittelemässä
pääkirjoitusluonnosta juhlavissa
puitteissa piippua tupruttelevalle
esimiehelle oli likipitäen harras tapahtuma. Saadessani sittemmin 13
vuoden ajan toimia Eero Petäjäniemen tehtävässä, kävi vahvasti ilmi,
että sanomalehti Uuden Suomen
vahva aatteellinen perusta oli keskeisesti vaikuttamassa myös klubimme
perustamiseen.
Johannes Koroma

nn Tämän klubin yhteiskunnallista
merkitystä ja hienoja perinteitä ei voi
käymäseltään ulkopuolelta täysin ymmärtää. Todellisen kuvan saa ainoastaan
osallistumalla. Vaikka liityin klubiin jo
70-luvulla, osallistumiseni on ollut työtehtävien rajaamaa, muutama alustus ja
kokous sekä sitäkin useampi ateria klubin
tiloissa. Vasta kuluneet muutamat kuukaudet ovat tarjonneet minulle syvemmän näköalan klubitoimintaan, jonka
tässä muodossa uskoin viime vuosikymmenien aikana Suomessa kuihtuneen.
Suomalaisen klubin perusta on hyvässä kunnossa. Sen voi jokainen havaita
sekä jäsenmäärän kasvusta että jäsenten
aktiivisuudesta. Talouden vakauttamisesta on annettava tunnustus ja kiitos
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edeltäjilleni, erityisesti Matti Packalénille
ja johtokunnalle.
”Tuleen makaamaan” ei kuitenkaan
saa jää. Ympärillämme vellova talouskriisi edellyttää myös meiltä varautumista,
vaikka sen vaikutukset eivät suoranaisesti
toiminnassamme näy - ainakaan vielä.
Klubin jäsenten toimintaedellytyksistä
huolehtiminen on johtokunnan tärkein
tehtävä. Talouden tasapainon säilyttäminen on tässä tilanteessa oikea valinta.
Talo ei ole koskaan valmis. Edessämme
on tärkeitä päätöksiä harrastustoiminnan ja ravintolan tilojen kohentamisesta
aina sikarinpolton turvaamiseen. Tästä
syystä jäsenten tarpeita selvitetään myös
kyselyllä.
Ensimmäiset kokemukseni puheenjohtajana ovat olleet ylväitä. Klubin perinteitä korostava merkkipäivätilaisuus,
orkesterin ja kuoron esitykset, salin täydeltä jäseniä koonneet keskustelutilaisuudet, monipuoliset tapahtumat ja
jäsenten lämpimät tervetulotoivotukset
ovat vahvistaneet käsitystäni tämän klubin ainutlaatuisuudesta. Tunne on kuin
vanhojen ystävien tapaamisessa pitkän
eron jälkeen.
Sama tunne syntyy katsellessani klubimme seinällä olevaa Keskiviikkokerhon
jäseniä esittävää maalausta. Vaikka Keskiviikkokerhon historia on lyhyempi (vain
vajaat 70 vuotta) kuin klubimme, se on
yhtä merkittävä kansallisen identiteetin

kehittymisen kannalta. Keskiviikkokerho
syntyi sotien jälkeisen kansallisen yhdistymisen ja jälleenrakentamisen sillaksi ja
sitä voi hyvin pitää myös konsensus-ajattelun henkisenä kehtona. Siksi maalauksen luonnollinen paikka on klubissamme, kenties joskus jopa alkuperäisenkin,
jonka päärahoittaja vuorineuvos Juuso
Wallden vei eripuraisten jäsenten huomautuksista suuttuneena Valkeakoskelle.
Jotain symboliikka on ehkä siinäkin, että
nämä kaksi yhteisöä yhdistyvät nyt myös
henkilötasolla.
Koska ulkomaanmatkani vuoksi en
voinut osallistua vaalikokoukseen, haluan tässä kiittää lämpimästi siitä luottamuksesta, jonka olette minulle puheenjohtajavalinnalla suoneet. Teen parhaani
ollakseni sen arvoinen.
Johannes Koroma
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Hyvät Klubiveljet
Toiminnanjohtajalta

Klubin 133. toimintavuosi on hyvässä
vauhdissa. Kevätkaudella on tarjolla
runsasta, monipuolista ja totutun
laadukasta ohjelmaa. Ohjelmatoimikunta teki syksyllä onnistuneen
ratkaisun, kun se muutti kuulijapulasta kärsineet lounasvierastapahtumat ministerilounaiksi. Ensimmäisen
ministerilounaan vierastamme klubiveli Jyrki Kataista oli kuulemassa
ennätysyleisö. Toivon, että jokainen
klubiveli löytää muustakin ohjelmasta itselleen sopivaa tarjontaa tai
käyttää muutoin hyväkseen Klubin
tai ravintolamme palveluja.

Jyrki Berner

nn Kolmen ensimmäisen toiminnanjohtajavuoteni aikana olen huomannut,
ettei yksikään toimintavuosi ole omalta kannaltani katsottuna ollut edellisten
kaltainen. Jokainen on tarjonnut omat
haasteensa ja niin tekee tämäkin vuosi.
Ensimmäisenä vuotenani toimintaa leimasi 130-vuotisjuhlinta sekä oma uuden
tehtävän opettelu ja uuteen työympäristöön totuttelu. Toisena vuotena johtokunnassa suunniteltiin ja tehtävänäni oli panna täytäntöön taloudenpitoa
ja hallintoa koskevia uudistuksia. Viime
vuonna keskeisin tehtävä oli suunnitella
ja toteuttaa mittavaksi paisunut ravintoloitsijan haku- ja valintaprosessi. Käsitykseni on, että johtokunta valitsi Miia Makkosesta ja Petri Karhusta hyvät jatkajat
Riitta Malmbergin elämäntyölle.
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Tätä toimintavuotta tulee väistämättä leimaamaan se, että jo lähes 30 vuotta
klubihengettärenä toiminut Riitta jättää
kevätkauden jälkeen viestikapulan klubin
ravintolanvetäjinä nuoremmille. Klubin
johto pyrkii kaikin tavoin edesauttamaan
ravintoloitsijan vaihtoa niin, että se sujuisi kaikkien osapuolten ja ennen kaikkea
klubiveljien kannalta mahdollisimman
juohevasti. Klubin puolelta vaihtoa tukee ravintolajaosto, jonka vetäjäksi on
nimitetty klubiveli Heikki Tavela. Hänen
kokemuksensa ja asiantuntemuksensa
tulee olemaan hyödyksi sekä klubille että uusille yrittäjille.
Jäsenistön mielipiteitä Klubin toiminnasta ja jäsenistön tarpeita ja toivomuksia kartoitettiin viimeksi lähes 15 vuotta
sitten suoritetussa jäsenkyselyssä. Sen
jälkeen on tapahtunut paljon. Klubi on
hankkinut omistukseensa kiinteistöosakeyhtiön koko osakekannan, toiminta on
laajentunut ja ohjelma monipuolistunut
sekä jäsenmäärä kasvanut merkittävästi.
Ravintolan toiminta on kasvanut. On siis
aika kuulla jäsenistöä. Toisaalla tässä lehdessä on ohjeet siitä, kuinka internetin
välityksellä toteutettavaan jäsenkyselyyn
vastataan. Toivon mahdollisimman monen haluavan ja voivan kantaa kortensa
kekoon klubimme toiminnan suuntaamiseksi tulevaisuuteen näinä muutoksen
aikoina.

Saamani palautteen ja omien havaintojeni takia päätän kirjoitukseni tällä kertaa muistutukseen siitä, että ”Klubi ei ole
pubi”. Kertokaa klubiveljet siis myös vieraillenne – itsehän te sen jo tiedättekin
-, että klubilla pukeudutaan pikkutakkiin
ja käytetään solmiota ja käyttäydytään
herrasmiesmäisesti.
Jyrki Berner
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Merkkitapaus Klubimme
yleishyödyllisessä toiminnassa

Päätoimittajalta

Tänä vuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta ensimmäisestä suuresta yleishyödyllisestä nettiprojektistamme, kun Mannerheim- sivusto
avattiin verkkoon. Sivustoa on kehitetty ja nyt siellä on kieliversiot
suomenkielen lisäksi ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi. Mannerheimin jälkeen avattiin
laaja monikielinen Sibelius- sivusto.
Meneillään on saksankielisen version
teko. Sivuilla on kuukausittain kymmeniätuhansia kävijöitä eri puolilta
maailmaa

Leif Eklöf

nn Näistä kokonaisuuksista on toimitettu myös CD-levy, jota on tähän mennessä jaettu veloituksetta laajasti mm.
kouluihin, varuskuntiin ja ulkomaan
edustustoihimme. Painosmäärä on jo yli
35.000
Uusin asia on koulunuorisoon kohdistettu kirjoituskilpailu. Tästä kilpailusta
kerrotaan laajasti tässä numerossa. Ajatus kirjoituskilpailusta tuli edesmenneeltä kunniapuheenjohtajaltamme Mikko
Pohtolalta. Suomalainen kirjoituskilpailu
pidettiin nyt ensimmäisen kerran ja sitä tullaan jatkamaan arvovaltaisten yhteistyökumppaniemme kanssa vuosittain tästä eteenpäin. Kilpailu on otettu
koulumaailmassa vastaan innostuneesti.
Kilpailujen parhaat kirjoitukset on luettavissa nettiosoitteessamme www.suomalaisuus.fi Kilpailun tuomarit pitivät
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kilpailun tuloksia hyvin korkeatasoisina.
Lisäksi on perustettu Mikko Pohtola
journalistipalkinto. Nämä kummatkin kilpailut on tehty hyvän suomenkielen käytön edistämiseksi maassamme. Kaikissa
edellä mainituissa projekteissa olemme
olleet yhteistyössä monen viranomaisen,
järjestön, yrityksen ja yksityishenkilön
kanssa. Klubimme koetaan yhteiskunnassa arvovaltaiseksi ja yhteistyökumppanit ovat poikkeuksetta suhtautuneet
myönteisesti ehdotuksiimme.
Hyvää alkavaa kevättä
Leif Eklöf
päätoimittaja

n Klubikorttimme painatuslaatu on aiheuttanut harmia. Osa korttien teksteistä kuluu kohtuuttoman nopeasti.
Klubikortin ensimmäinen tarkoitus on
sisältää käyttäjätunnus (kortin etusivun
numerosarja) ja salasana sisäisille sivuille
(kortin kääntöpuolen numerosarja). Yhteistyömme ns. YT-klubien kanssa antaa
meille vierailuoikeuden muille klubeille.
Katso: www.yt-klubit.fi
Vierailuun tarvitset jäsenkorttiamme.
Kortin tunnuksilla pääset myös sisäisillä sivuilla oleviin etutarjouksiiin monilta klubilaisten yrityksiltä. Kortilla tulee
olemaan jatkossa monia muitakin tarkoituksia. Toimita mahdollisesti huonoon
kuntoon kulunut korttisi klubimestareille
sen uusimista varten.
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Kantapöydässä

Suupaloja
- HYVÄÄ UUTTA VUOTTA! On tämä Kantapöytä mainio paikka
eläkeläisleskimiehelle aloittaa pyhien jälkeen taas uusi ulkoruokintakausi.
Saa kohtuuhintaan hyvää ruokaa,
tapaa kavereita ja tulee samalla ulkoiltua.
- Sopii tämä meille eukollisille ja
työtä tekevillekin.
- Liikuntarajoitteiset veljet saavat
kotiinsa päivittäisen eväspaketin Palmialta, mutta se tuo tiskaamisen vaivan.
- Vaivan? Ettekö muista, mitä kirjailija Yrjö Kivimies kirjoitti pakinakirjassaan Ne 44 tiskaamisen ihanuudesta: ?Nautin siitä, kun lämmin vesi soljuu sormien lomitse. Siinä voi ajatella
isoja ajatuksia.?
- Minä tyydyn pienempiin. (7.1.)

***

- TERVEISIÄ Tieteen päiviltä? Kävin
kuuntelemassa pari esitelmää darvinismista
ja evoluutiosta.
- Minä kuuntelin yhden evoluutioajatuksen vastustajienkin luennon. He
pitävät
Raamatun luomiskertomuksen ja
evoluution vastakohtaisuutta sovittamattomana.
- Miksi noin jyrkät asenteet? Minä
näen maailman syntyhistoriassa kolmannenkin
vaihtoehdon.
- Mikä se on?
- Suuren Luojan luomistyö on jat-

kuvaa ja evoluutio on hänen työkalunsa tällä pienellä tähdellämme. (13.1.)

***

- VENÄJÄN MINISTERI ehdotti
Suomelle yhteistyötä terrorismin torjumisessa.
- Johan rajavartiolaitokset tekevät
sitä.
- Puolustusministeri Ustinov ehdotti 1970-luvulla yhteisiä sotaharjoituksia. Silloinen puolustusvoimain
komentaja Lauri Sutela, kunnioitettu
klubiveljemme, sai Kekkosen tuella
sen torjutuksi.
- Mitähän niillä nyt on mielessä?
- Jospa haluavat apuamme Suomenlahden kaasuputken suojelemiseen.
Mielivät vaikka tukisatamaa
putkea vartioiville sotalaivoilleen.
- Uutta Hankoa tai Porkkalaa?
- Pieni lavastettu sabotaasi antaisi
siihen aiheen.
- Sinähän maalaat piruja seinälle.
- Muistan Mainilan laukaukset.
(17.1.)

***

- BARACK OBAMA astui maailman vaikeimpaan virkaan. Sai edeltäjältään
perinnöksi kaksi sotaa ja talouskriisin.
- Juhlamenoja katsellessa tuntui
kuin hänet olisi vihitty koko maailman
presidentiksi.
- Maailman mahtavin taitaa olla-
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kantapöytä
kin. Lähes pari miljoonaa ihmistä oli
paikalla ja puolitoista miljardia
televisioiden ääressä. .
- Neljäsosa maapallon väestöstä.
- Kaikki on suhteellista. Se on vain
suunnilleen Kiinan asukasmäärä.
- Jos valittaisiin vuoden puhuja, äänestäisin Obamaa.
- Matkusti pääkaupunkiin esikuvansa Abraham Lincolnin tietä.
- Toivokaamme, ettei joudu poistumaankin hänen laillaan. (21.1.)

***

- LAMA on levinnyt Venäjällekin.
Tehtaita lakkautetaan, öljyn ja kaasun
hinta sekä ruplan arvo ovat romahtaneet, oligarkit köyhtyvät ja Putinin
kansansuosio laskee.
- Ei se ole pelkkä ilon aihe jos ilon
ollenkaan. Vientimme vaikeutuu ja siellä voi syntyä levottomuuksia. Hallitsijat ovat ennenkin yrittäneet peittää
maansa
sisäiset ongelmat ulkopoliittiseen
uhoon. (28.1.)

***

- EDESMENNEEN kunniapuheenjohtajamme Mikko Pohtolan muistoksi
perustettu rahasto alkaa myöntää
Pohtola-palkintoja median hyville suomen kielen viljelijöille. Ei kun lukemaan,
kuuntelemaan ja tekemään ehdotuksia!
- Minä antaisin palkinnon sille, joka
torjuu opetusministeriön suunnitelmat
Kotimaisten kielten tutkimuskes-

kuksen alas ajamisesta.
- Uusi opetusministeri on paljon
vartijana. (29.1.)

***

- KATSOITTEKO Tuntemattoman
tv-esityksen?
- Jäi paha maku suuhun.
- Millähän oikeudella teatteri voi
noin raskaasti väärentää kirjailijan teosta?
Ja sen tekee klubissamme perustettu kansallinen päänäyttämömme.
- Väärentävät, kun eivät osaa itse
tehdä.
- Koulunuorisomme sai kiroilun
tehokurssin. Opettajat ja vanhemmat
varmaan
iloitsevat saamastaan kasvatustuesta.
- Taisivat veteraanilehdon veljien
tuhkatkin kääntyä uurnissaan.
- Minä käännähtelin yöllä vuoteessani. Vaati ylimääräisen nitron.
- Puolustimme vapautta?
- ? jotta sitä voidaan käyttää väärinkin. (9.2.)
Pöytäläinen
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JÄSENKYSELY 15.3. – 15.4. 2009
INTERNETISSÄ www.klubi.fi/kysely
nn Johtokunta on päättänyt toteuttaa
jäsenkyselyn toimintamme arvioimiseksi
ja suuntalinjojen saamiseksi sen edelleen
kehittämiseksi. Edellisestä jäsenkyselystä
on vierähtänyt jo lähes 15 vuotta. Sen
jälkeen jäsenmäärä on lähes kaksinkertaistunut, toiminta on laajentunut ja ohjelma on monipuolistunut. Hyvin suppea
kysely Klubin vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista tehtiin keväällä 2006.

Vastaaminen
Kyselyyn on mahdollista vastata 15.3.
– 15.4. välisenä aikana, jonka jälkeen
kyselysivu suljetaan. Kyselyyn vastataan
kirjautumalla ensin www.klubi.fi/kysely
jäsennumerolla ja kortin takana olevalla
numerosarjalla. Täältä löydät ohjeet.
Vastaaminen tapahtuu anonyymisti, sillä kirjauduttaessa jäsenelle luodaan
uniikki tunniste, jolla varmistetaan, että
kyselyssä huomioidaan jäsenen vastaukset vain kerran. Tunnistetta ei liitetä klubille toimitettaviin tuloksiin.
Kyselyyn on helppo vastata valitsemalla esitetyistä vaihtoehdoista se tai ne,
jotka vastaavat parhaiten omaa käsitystä
ko. asiassa. Joissakin kysymyksissä ja/tai
aihealueissa kenttä on vapaamuotoisille
kommenteille ja kehitysideoille. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 15-20 minuuttia.
Ne jäsenet, joilla ei ole mahdollista

vastata kyselyyn omalta, sukulaistensa,
kirjastojen tai Klubin tietokoneilta, voivat
pyytää klubin sihteeriltä tai klubimestareilta kyselyn paperitulosteena, jonka voi
täytettyään jättää klubimestareille edelleen kyselysivuille syötettäväksi.

Aktiivisuus palkitaan
Vastaajien kesken arvotaan 10 klubihenkistä illalliskorttia (alkuruoka, pääruoka, snapsi, lasi viiniä, kahvi ja konjakki)
Klubin ravintolaan. Ne, jotka haluavat
osallistua arvontaan kirjoittavat nimensä
kyselyn viimeisellä sivulla olevaan lomakkeeseen. Anonymiteetti säilyy myös tässä, sillä viimeisen sivut tieto tallennetaan
kyselystä irrallaan olevaan listaan.
Toivomme mahdollisimman monen
haluavan ja voivan kantaa kortensa kekoon Klubimme toiminnan kehittämiseksi.

Kiitos etukäteen vaivannäöstä!
Klubiterveisin
Johtokunta
Myös uusi ravintoloitsija tulee vielä kevätkaudella tekemään ravintolapalveluista
yksityiskohtaisemman kyselyn suppeammalle jäsenkunnalle. Toivomme, että ne,
jotka myös tämän kyselyn saavat, auttavat uutta ravintoloitsijaamme alkuun
vastaamalla kyselyyn.
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Kunniajäsen runoilee
Klubiveljet tuntevat hyvin kunniajäsen Weijo Pitkäsen tavan rustata
milloin minkälaisille lappusille runoja.
Se on tapahtunut lähes poikkeuksetta
hieman ennen valomerkkiä. Kohteiksi
ovat joutuneet ystävät, työtoverit ja
klubikaverit tai aivan oudot ihmiset,
joiden seuraan Weijo on sattumalta
liimautunut.
nn Nyt valtiotieteiden tohtori Pitkänen on pannut runot kansien väliin. Hienostuneen kirjasen nimi on Omistuksia,
runoja menneiltä vuosikymmeniltä. Kyseessä on 170 kappaleen omakustanne,
jonka DFBMIB-veljeskunnan (Den Första
Bör Man Inte Bita) taloudellinen tuki teki
mahdolliseksi Weijo Pitkäsen 70-vuotispäivien kunniaksi viime syksynä.
Weijo sanoo vaatimattomasti, etteivät ne mitään runoja ole, vaan höyheniä.
Kaikella kunnialla klubin kunniajäsentä kohtaan, kyllä ne ovat oikeita runoja,
vaikka kaikki eivät välttämättä avaudukaan lukijalle, jos hän ei ole istunut tekohetkellä samassa pöytäseurueessa.
No, joskus ne eivät ehkä avaudu kelleen, mutta ovat saavuttaneet suurta
suosiota ja kunnioitusta klubimme herrasmiesten piirissä. Joukossa on monta
unohtumatonta helmeä.
Weijo Pitkänen liittyi klubin jäseneksi
jo nuorena miehenä 1967. Hän on toiminut muun muassa johtokunnan jäsenenä, varapuheenjohtajana ja kulttuuritoimikunnan vetäjänä. Sivistyneeseen ja
persoonalliseen mieheen saattaa usein
törmätä biljardisalissa tai klubin olohuoneessa. Tähän aikaan vuodesta Weijo

kuitenkin viettää vaimonsa Eeva-Liisan
kanssa perinteisesti talvisydäntä Nizzan
korkeudella.
Omistuksia-teosta ei ole myynnissä,
vaan Weijo on lahjoittanut kappaleet runojen kohteille ja sidosryhmille. Siksi Klubilehti julkaisee ohessa muutaman näytteen 192-sivuisesta kirjasta veljien iloksi
(huviksi) ja ylösrakennukseksi.
Weijo Pitkänen sanoo olevansa hämmästynyt siitä, miten hyvin runot ovat
säilyneet niiden kohteilla. Kun värssyt
ovat valmistuneet, hän on samalla lahjoittanut ne pois. Päiväkirjoihinsa hän on
silti tehnyt niistä aina merkinnät. Iso osa
tekstiä löytyi puhelinsoittojen ja kiertokirjeen perusteella. Valtaosa on kadonnut taivaan tuuliin.
Yhden höyhenen puuttuminen harmittaa.
“Kirjoitin sen matkalla biljardikilpailuun Lappeenrantaan. Klubin joukkueeseen kuului silloin eversti Karppinen. Hän
houkutteli matkaseuraksemme presidentin salonkivaunuun Lahteen saakka henkeäsalpaavan kauniin naisen. Riihimäen
jälkeen kirjoitin hänelle höyhenen, jossa mielestäni tavoitin hänen kasvonpiirteensä, hymynsä ja koko olemuksensa.
Syntyi häkellyttävä akvarelli “Madonna”.
Hän pani sen käsilaukkuunsa. Sinne
se katosi kuin taivaaseen, mistä se ei koskaan palannut maan päälle”, Pitkänen
huokaisee haikeana.
Pekka Ritvos
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Kunniajäsen runoilee

Hauki
Ajattelin, että vapaus
   että saa olla
   ja syödä pois
   yön, päivän
   ja illan
Ajattelin, että oikeus
   ottaa kiinni
   jokainen
   varjo, valo
   päivän
   heijastus
Ja sitten
se tuli
   Loppu
   herrojen
   seurassa
Eero Multamäelle 10.5.1993
Riitan päivänä
Sinä yönä kuu oli
lähes täysi
   ja sydämestäni
   oli pala poissa
   vaikka toiveet välkkyivät
   lumikiteissä
Mutta sitten välähdys
sielun peilissä muutti kaiken
   Onhan huomenna
   kuu täydempi
Kun pala sydämestäsi
loksahtaa paikalleen
Riitta Malmbergille 2.2.1966

Manoliton munat

Kaksi kravattia

Ensin tarkistetaan
sadevedenpoistojärjestelmän
umpivirtaus
   ja sitten mitataan
   kauhan lämpötila
Munia käännetään
puolentoista minuutin
väliajoin
(“Pidä nyt junalauta kiinni
   niistä housuistasi”)
Lopuksi tarkistetaan
ettei pöytä vedä
   Nautitaan pureksimatta
   (“Den första bör man inte
bita”)
Mieluiten saunassa
jossa on läpiveto
Eikka Papinniemelle
9.8.1997

Toisessa joku ratsastaa elämällä
Toisessa kukkia kultaisessa
puristuksessa
   Molemmat leveästi mahan
päällä
Vain tuuli puhalsi pois
Timo Kivi-Koskiselle ja Jaakko
Vihmolalle 19.11.2004

Valopäät
Kun syysillan hämärtyessä
näet valopäiden syttyvän
nurmikolla,
älä astu niiden päälle,
vaan kyyristy polvillesi
ja katso niitä läheltä
   Joku niistä voi olla
   veljesi, sisaresi
Muista, että aamutuuli
puhaltaa
illan valot sammuksiin
Mutta, kun isänmaan valot
syttyvät
   ne palavat ikuisesti
Mikko Pohtolalle
26.11.2001 Kalastajatorpalla

Kuoleman kielissä
Yhden kuiskauksen kuulin
ennenkuin se osui
   ja ajattelin
   että pajunkissoilla
   on keltaiset silmät
Veteraaneille 21.5.2005
Airo
Kun airo kahahtaa ruohikkoon,
Tiedät, että olet lähellä
rantaa,
   Mutta älä
   vielä hyppää!
Leif Eklöfille 16.6.2005
Punainen tippa
Hiljaa suuri susi katsoi
olkapääni yli
silmät kuin hampaat
Punainen tippa pöytäliinalle
   kuin avaruuden kuiskaus
Elias Iirolalle 28.11.2006

Helsingin Suomalainen Klubi

15

KIRJASTOJAOSTO
HANKKI ETUJA KLUBILAISILLE
Klubimme kirjastojaosto vieraili Runebergin päivänä 5.2.09 Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran (SKS) kirjatalossa, Mariankatu 3 sijaitsevassa
historiallisessa tulli- ja pakkahuoneessa vuodelta 1765, missä tätä nykyä
toimii SKS:n kustannusosasto kirjamyymälöineen.

Teoslahjoitusten ohella sovimme
myöskin kaikkia klubilaisia hyödyttävästä edusta: Klubin jäsenet saavat klubin jäsenkortilla SKS:n kirjoista 20% alennuksen Kirjatalon myymälässä Mariankatu 3.
SKS:n tuotantoon voi perehtyä myöskin
verkkokaupassa www.finlit.fi/kirjat.

nn SKS, maamme vanhin kustantaja,
on vuodesta 1831 lähtien toiminut tällä
alalla. Alkuvuosikymmenten tuotantoa
olivat mm. Kalevala ja Seitsemän veljestä. Myös käännöksistä haettiin mallia
suomalaisen kirjallisuuden synnyttämiseksi. Ensimmäinen kirja, vuonna 1834
toteutettu Kultala-niminen teos perustui sveitsiläiseen kertomukseen. SKS toteutti 1900-luvun puolella mm. kattavan
Shakespearen teosten käännösohjelman.
Nykyään SKS on maamme suurin humanististen tieto- ja tiedekirjojen kustantaja.
Tuliaisina klubimme kirjastojaosto toi
kirjastoomme komeat teokset Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831-1892,
Elävä Kivi, Kansallinen raha, kansallinen
kapitalismi, Kaupungin paras keittiö sekä
hakemisto-osan Suomen kansallisbiografiaan, jonka elämäkertaosat ovatkin jo
olleet kirjastomme käytössä. Kustannusjohtaja Päivi Vallisaaren kanssa sovittiin
myös jatkoyhteistyöstä kirjastomme kartuttamiseksi.

Kauko Lehti
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Mikko Pohtola
sai arvokkaan

Helsingin Suomalainen Klubi

muiston

Suomen Kuvalehteä on kautta
vuosikymmenien pidetty maan
yleisaikakauslehtien ykkösenä.
Siinä ovat työskennelleet monet nimekkäät, kieltä uudistavat toimittajat.
Perjantaisin lehti on avattu
uteliaana näkemään, mitä tuoretta Kuvalehden tekijät ovat
keksineet kielen ja journalistisen muodon alalta.
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Mikko Pohtola
sai arvokkaan muiston
nn Helsingin Suomalaisen Klubin kunniapuheenjohtaja Mikko Pohtola oli nimen omaan lehteä uudistava päätoimittaja. Hän oli taustaltaan kansanperinteen tuntija, kirjoittava toimittaja ja myös
ammattitaitoinen valokuvaaja. Etevänä
organisaattorina hän vaikutti Suomen
kulttuurielämässä monilla aloilla. Ansioistaan Pohtola sai ensimmäisenä Suomessa lehdistöneuvoksen arvonimen.
Vanhan valistustradition jatkaja Mikko Pohtola halusi testamentissaan perustaa kaksi palkintoa luovien ja taitavien
suomen kielen käyttäjien palkitsemiseksi.
Toinen palkinnoista on tarkoitettu jaettavaksi lukiolaisille järjestettävässä kirjoituskilpailussa. Kilpailun järjestäjäksi Pohtola
ajatteli Helsingin Suomalaisen Klubin,
joka on tehnyt merkittävää työtä kansallisen kulttuuriperinnön siirtämisessä
uusille polville. Klubi perusti erityisen rahaston Mikko Pohtola -kirjoituskilpailua
varten. Hankkeeseen ovat osallistuneet
Opetushallitus, Äidinkielenopettajain
liitto, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ja Suomen Kuvalehti ja sitä
ovat tukeneet Valtioneuvoston kanslian
Suomen historian merkkivuosien 1808
ja 1809 toimikunta sekä Kustannusosakeyhtiö Otava. Kilpailu järjestettiin nyt
ensi kerran.
“Kilpailun tasoa voi pitää laadultaan
erittäin korkeana”, toteaa arvostelulautakunnan puheenjohtaja Tuomo Tuomi.
“On jokseenkin varmaa, että ensimmäi-

sessä Mikko Pohtola -kilpailussa palkitut
tulevat näkymään parin kymmenen lähivuoden kuluessa Suomen julkisessa elämässä joko kirjallisina tai muina vaikuttajina. Näin kunniapuheenjohtajamme
testamentissaan ilmaisema toive tulee
täyttymään.”
Palkintojenjakotilaisuus pidettiin Suomalaisella Klubilla Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivän viikolla. Tervehdyksensä tilaisuuteen toi ja palkinnot jakoi
kilpailun suojelija, eduskunnan puhemies
Sauli Niinistö. Klubin puheenjohtaja Johannes Koroma esitti samoin tervehdyksensä, ja arvosteluraadin puheenjohtaja
Tuomo Tuomi loi katsauksen kilpailun
tasoon ja aihevalintoihin. Kilpailun voittaja, abiturientti Santeri Lampi Töölön
yhteiskoulusta välitti tilaisuuden osallistujille voittajan ajatuksia valitsemastaan
aiheesta ja kilpailusta. Yhteistyökumppanien puheenvuoron piti Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani Ruokanen.
Yrjö Larmola
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Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö

Klubin puheenjohtaja Johannes Koroma

Rehtori Ari Huovinen.

Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani Ruokanen

Professori Tuomo Tuomi.

Kilpailun voittaja, abiturientti Santeri
Lampi Töölön yhteiskoulusta
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Suomalainen kirjoituskilpailu osoitti:

Suomalaisnuoret
osaavat kirjoittaa
Lehdistöneuvos Mikko Pohtolan
testamenttiin pohjautuva kirjoituskilpailu toteutettiin kuluvana talvena
ensimmäisen kerran Suomalaisen
Klubin, Opetushallituksen, Historian
ja yhteiskuntaopin opettajien liiton
ja Äidinkielen opettajain liiton kanssa
yhteistyössä. Jatkuvaksi perinteeksi
suunnitellun kilpailun nimeksi valittiin Suomalainen kirjoituskilpailu.
Nimi kuvaa hyvin sekä kilpailun valtakunnallisuutta että sen luonnetta
oman kielen ja sen taitavan käytön
arvostuksen tukijana.

nn Suomen sodan päättymisen 200vuotismerkkivuoden vietto ohjasi valitsemaan kilpailutehtävät teemavuoden
aiheiden piiristä. Tehtävien haluttiin
tarjoavan mahdollisuuden ei vain historiantuntemuksen osoittamiseen vaan
myös kyseisen historian vaiheen eläytyvään tai pohtivaan tarkasteluun. Niinpä
mm. voittajatekstin kirjoittaja valitsi esseensä aiheeksi kysymyksen, millaisessa Suomessa eläisimme, jos Suomi olisi
vuoden 1809 jälkeenkin jäänyt Ruotsin
osaksi. Kyseinen vuosi on myös vaikuttanut vahvasti kansallisen identiteetin
muotoutumiseen, joten yhdeksi aiheeksi
kansainvälistyville nykynuorille tarjottiin

-
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kansallisen identiteetin pohdinta. Myös
sankaruuden olemusta kotimaisen kirjallisuuden, esimerkiksi Runebergin ja Linnan, pohjalta oli mahdollisuus tutkailla.
26 lukion opettajat lähettivät kilpailuun valitsemansa 48 kirjoitusta. Järjestäjiä yllätti hieman suosion jakautuminen
eri tehtävien kesken. Eniten innosti tehtävä, jossa piti eläytyä Sara Wacklinin1800luvulta peräytyvän romaanikatkelman
kuvaamaan tilanteeseen vuodelta 1809,
kun voittoisat venäläiset järjestävät Oulussa hienot tanssiaiset. Niihin kutsutaan
vain paikallisia naisia. Ehkä tehtävän suosio osoittaa, miten kiinnostavana historia
alkaa elää, kun sitä pääsee tarkastelemaan konkreettiseen tilanteeseen ja yksittäisten ihmisten tuntoihin eläytyen.
Arvosteluraati koostui järjestävien tahojen edustajista. Lisäksi Suomen Kuvalehden edustajana oli toimittaja Risto
Lindstedt. Raati sai esikarsinnan jälkeen
luettavakseen 16 työtä, joista valittiin
kolme palkittavaa ja kolme kunniamaininnan ansaitsevaa työtä.

Palkintolautakunnan
kommentteja palkituista töistä
Suomi-neito kansakunnan ottotyttönä
Santeri Lampi, Töölön yhteiskoulu
Voittajaessee on aidosti esseemäinen: se
tarkastelee varsin monista näkökulmis-

ta sitä, mitä olisi
voinut tapahtua, jos Suomi
olisikin jäänyt
Ruotsin osaksi
vuonna 1809.
Pohdinta liikkuu
niin sotilaspoliittisella, taloudellisella kuin kielen, kulttuurin ja kansallisen identiteetin alueilla. Klassisen esseen tapaan teksti liikkuu
vaivattomasti konkreettisista yksityiskohdista laajoihin kaariin; kirjoittaja käyttää
mielikuvitusta ja elävää kuvailua, toisaalta osoittaa vankkaa historiallisten asiatietojen tuntemusta ja ymmärrystä. Kieli on
sävykästä, täsmällistä ja rikkeetöntä.
Onko sankaria ilman sukupuolta?
Pilvi Paarlahti, Mäntän lukio
Palkittu essee
tarkastelee harvinaisen kypsästi sankaruuden
olemusta ja sen
sidoksisuutta
omaan aikaansa, valittuihin
tarkastelutapoihin ja myös sukupuoleen. Esimerkkeinä käytetyt Linnan
Akseli Koskela ja Canthin Työmiehen vaimon Johanna saavat ymmärtävän mut-
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ta myös tuoreen tulkinnan sekä oman
aikansa että nykyajan valossa. Heidän
vertaileva tarkastelunsa osoittaa, miten
naisen sankaruus on ollut lähinnä hiljaista marttyyriyttä, miehen taas voimakasta
toimintaa. Essee osoittaa viisaasti, miten
myös sankaruus elää ja muuttuu ajan
mukana ja pohtii, millaista sankaruutta nykyaikamme edellyttää. Pääteeman
ohessa kirjoittaja pohtii myös kirjallisuuden realismin ja historiakuvan todenmukaisuutta. Kieli ja tekstin rakenne tukevat
hienosti sisältöä.

huulet vapisten. Suuresta sankaruudesta unelmoiva ja tunteissaan piehtaroiva
nuorimies voidaan toisaalta nähdä myös
hieman ironisessa valossa. Tätä tulkintaa
tukee myös Goethen Nuoreen Wertheriin viittaava otsikko ja kirjoituksen avoimeksi jäävä, dramaattinen lopetus.

Nuoren Johanin kärsimykset
Anna Savolainen, Ressun lukio

Kirjoittaja onnistuu sisällyttämään luontevaan kirjemuotoon runsaasti
vuoden 1809
historiallista tilannetietoa ja
samalla kirjeen
kirjoittajan, aatelisen ja ikänsä Ruotsia uskollisesti palvelleen miehen omakohtaisia
mietteitä ja moraalista ristivetoa uudessa
tilanteessa. Fiktiivisen kirjeenkirjoittajan
pohdinta vaikuttaa todella uskottavalta
ja luo samalla jopa hieman raadollisen
kuvan siitä, miten periaatteet joutuvat
koetukselle historian käänteissä.

Kirjoittaja eläytyy
vahvasti
nuoren miehen
tilanteeseen
vuonna 1809,
kun tämä joutuu saattamaan
rakastettunsa venäläisten
tanssiaisiin ja jäämään itse ulos. Novellimainen, tunnelmakuvia vyöryttävä
teksti lataa mainioita kielikuvia: miehet
seisovat kylmissään hytisten kuin joukko pahasti selkäänsä saaneita rakkikoiria,
nuoret naiset taas vain kalpenevat ja luovat kyyneleisen katseensa kainosti maahan ja kohottavat nenäliinansa silmilleen

Kunniamaininnan saaneet
Rakas ystävä (kirje)
Inga-Maarit Aikioniemi, Lyseonpuiston
lukio, Rovaniemi

Helsingin Suomalainen Klubi

Hyvät nuoret ikätoverit (puhe)
Otto Rantanen, Nakkilan lukio
Toisin kuin monet tähän puheen kirjoittamisen
tehtävään tarttuneet,
kirjoittaja onnistuu tuottamaan
todella puhemaisen tekstin:
rytmi on iskevää, sanonta sujuvaa. Hän
myös säväyttää ilahduttavasti huumorilla puhettaan, jossa monet suomalaiseen identiteettiin liitetyt kliseet saavat
huutia.
Itsenäisyyspäivän aatto
Sara Huhtanen, Sammon keskuslukio,
Tampere
Kirjoittaja onnistuu maalaamaan vedenpitävän kuvan
monine yksityiskohtineen
tilanteesta, jossa Suomi on
jäänyt
osaksi Ruotsia myös
vuodesta 1809 eteenpäin, kunnes se on
itsenäistynyt Norjan irtautumisen vana-

vedessä emämaastaan vuonna 1909.
Vaikka kirjoitus on kepeän kertomuksen
muotoinen, sen yksityiskohtien kautta
saadaan kuvatuksi historian vakaviakin
vaikutuksia. Kirjoittaja osoittaa vankkaa
historiantuntemusta ja -tajua leikitellessään mm. ajatuksella Suomen ja Ruotsin
yya-sopimuksesta ja sen vaikutuksesta
maailmansotiin tai pohtiessaan, millaisia
reaktioita Suomen kuninkaan vain ruotsiksi ja englanniksi pitämä avajaispuhe
Helsingin olympialaisissa olisi aiheuttanut.

***

Äidinkielenopettajain liiton puheenjohtaja
Mervi Murto

23

24

Helsingin Suomalainen Klubi

Mikko Pohtola –palkinto hyvästä ja
luovasta suomen kielen käytöstä
Helsingin Suomalainen Klubi jakaa
tänä vuonna ensimmäisen kerran
Mikko Pohtola-palkinnon sellaiselle
toimittajalle tai mielipidevaikuttajalle, joka on käyttänyt työssään suomen kieltä esimerkillisen hyvin ja luovasti. Palkinto perustuu lehdistöneuvos Mikko Pohtolan testamenttiin, ja
sen suuruus on 5.000 euroa. Palkintorahaston on perustanut Helsingin
Suomalainen Klubi.
nn Mikko Pohtola -palkinnon perusajatus on löytää palkittavia, jotka tämän
hetken ajankohtaiskirjoittelussaan tai
sähköisessä viestinnässä ovat käyttäneet
hyvää, luovaa suomen kieltä. Ehdokkuus
ei voi perustua yhteen hyvään kirjoitukseen, vaan tarkoitus on palkita jatkuvaa
toimintaa. Klubi voi antaa myös kunniamainintoja.
Helsingin Suomalainen Klubi on nimennyt palkinnon jakamista varten toimikunnan, jota johtaa klubin puheenjohtaja Johannes Koroma. Toimikunnan
jäseninä ovat professori Tuomo Tuomi,
opetusneuvos Antti Henttonen, filosofian maisteri Virpi Hämeen-Anttila, Äidinkielen opettajain liiton puheenjohtaja
Mervi Murto, filosofian lisenssiaatti Jyrki
Vesikansa ja professori Jarmo Virmavirta. Toimikunnan sihteeri on Klubin viestintätoimikunnan puheenjohtaja Pekka
Rapila.

Toimikunta seuloo yhteistyössä journalistijärjestöjen ja Äidinkielen opettajain
liiton kanssa julkisesta sanasta sopivia
ehdokkaita palkinnon saajiksi. Toimikunta vetoaa myös suureen yleisöön ehdokkaiden löytämiseksi.
Ehdotukset tulee toimittaa toimikunnan sihteerille osoitteeseen Helsingin
Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3,
00100 Helsinki, 31.5.2009 mennessä.
Palkinto jaetaan ensimmäisen kerran Helsingin Suomalaisella Klubilla 29.9.2009.
Pekka Rapila
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Säätiön hallituksen valinnat
Klubin johtokunnan valinnat heijastuivat myös Säätiön hallituksen
kokoonpanoon.
nn Klubin johtokunta päätti kokouksessaan 11.12.2008 sille kuuluvan tehtävän
mukaisesti Klubin säätiön hallituksen jäsenten valitsemisesta. Kun Säätiön hallitukseen kuului viisi jäsentä, heistä oli
Säätiön sääntöjen mukaan vuoden 2009
alusta lukien erovuorossa ”lähinnä tasalukua oleva kolmannes” eli kaksi jäsentä.
Johtokunnassa toimitettiin suljetuin arpalipuin erovuoroisten arvonta, jolloin
arpa osui Pekka Rapilalle ja Tauno Äijälälle. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen yhden kerran. Hallituksen
kokoonpanosta on Säätiön säännöissä
määräys, minkä mukaan sen enemmistön tulee olla Klubin johtokunnan jäse-

niä. Jäsenmäärä voi muutoin vaihdella
viidestä yhdeksään. Jos siis hallituksen
jäsenmääränä halutaan pitää viisi, heistä
kolmen on kuuluttava Klubin johtokuntaan. Pekka Rapila valittiin uudelleen ja
Tauno Äijälän sijalle kolme viikkoa aikaisemmin Klubin puheenjohtajaksi valittu
Johannes Koroma, molemmat 2009 alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Säätiön
hallituksessa toimivat vuoden 2009 alusta Matti Packalén, Johannes Koroma, Ari
Ahonen, Elias Iirola ja Pekka Rapila, joista
Koroma, Iirola ja Rapila ovat samalla Klubin johtokunnan jäseniä.
Säätiön hallitus valitsi samana joulukuun 11. päivänä pidetyssä syyskokouksessaan Säätiön puheenjohtajaksi edelleen Matti Packalénin ja varapuheenjohtajaksi Johannes Koroman.
Elias Iirola

Sääntöuudistus loppusuoralle
nn Klubin kevätkokous pidetään maaliskuun 19 päivänä 2009 kello 19.00 kuten
tässä lehdessä julkaistavasta kokouskutsusta käy ilmi. Kevätkokous on ensi sijassa tilinpäätöskokous, mutta tällä kertaa
on erityinen aihe tulla paikalle myös siksi,
että siinä käsitellään johtokunnan esitys
Klubin sääntöjen muuttamisesta eräiltä
osin. Sääntömuutoksesta on päätettävä
kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin
pidettävässä Klubin kokouksessa ja kun
syyskokous marraskuun 20 päivänä 2008
hyväksyi esityksen, kysymyksessä on siis
asian toinen käsittely. Jos kevätkokous
hyväksyy esityksen samassa muodossa
kuin syyskokous, säännöt tulevat voimaan ja niitä sovelletaan myös jo Klubin
syyskokouksessa marraskuun 19 päivänä 2009 ja siinä toimitettavissa valinnoissa. Näkyvin muutos tulee olemaan
Klubin puheenjohtajan vaalitavassa. Sen

mukaan puheenjohtaja valitaan ensin
kolmeksi vuodeksi ja sen jälkeen muut
johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Vielä viime syyskokouksessa voimassa
olleesta järjestelmästä, jossa puheenjohtaja valitaan johtokuntaan jo valituista
jäsenistä, tullaan siis luopumaan.
n Muutosesitykseen voi tutustua Klubin
sisäisillä sivuilla osoitteessa www.klubi.fi,
jossa ovat rinnakkain nähtävillä voimassaolevat säännöt ja ehdotetut muutokset. Klubilehden numerossa 3/2008 on
myös käsitelty sääntömuutosehdotuksen
sisältöä.
Välittömästi ennen kevätkokousta alkaen kello 18.00 pidetään Klubin Pohjola-kabinetissa vielä erikseen infotilaisuus
sääntöuudistuksesta.
Elias Iirola
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Hyödynnä Klubin kuoroa myös yrityksesi ja perheesi iloksi!

Kuoron tapahtumia
Klubin kuoro täyttää ensi vuonna 10
vuotta. Nuoresta iästään huolimatta
kuorosta on olemassaolonsa aikana
kehittynyt Klubin ehkä aktiivisin harrastusryhmä.
nn Kun lähes kaikki kuoron jäsenet ovat
jo kuoroon liittyessään ns. valmiita laulajia omaten pitkän kuorokokemuksen
muissa mieskuoroissa, on kuoron taiteellinen taso alusta alkaen ollut korkea. Kun
lisäksi taiteellisena johtajana on kuoron
perustamisesta lähtien toiminut monipuolinen ja taitava laulu- ja kuoromies
Henrik Lamberg, on kuoron ohjelmistoon voitu ottaa taitoa vaativia teoksia, joita muut kuorot eivät esitä. Näistä
mainittakoon ooppera- ja operettisävelet
sekä lastenlaulut.
Olet varmaan itsekin ollut todistamassa kuoron saavutuksia konserteissa
ja klubin eri tilaisuuksissa.
Kuoron kevätkonsertti on tiistaina
19.5. klo 19.00 Aleksanterin teatterissa.
Silloin kuoro esittää ooppera- ja operettisäveliä aidossa ympäristössä taitavien
solistien myötä.
Perinteinen joulukonsertti pidetään
Vanhassa Kirkossa perjantaina 18.12. klo
19.00.
Näihin tilaisuuksiin voit jo nyt varata
lippusi kuoron taloudenhoitajalta Onni
Topilta puh. 040 900 3830, sähköposti:
onni.topi@kolumbus.fi.

Ennakkoon varatuista ja maksetuista
konserttilipuista saat määräalennuksen,
joka on 20–50 lipusta – 10 % ja yli 50
lipusta – 20%.
Kuoro on myös tilattavissa erilaisiin
yrityksesi tai perheesi tilaisuuksiin.
Koko kuoron tai osakuoron esiintymisvarauksista voit neuvotella kuoron
puheenjohtajan Rainer Fribergin, puh.
050 356 1251, sähköposti: rainer.friberg1@luukku.com tai kuoron taiteellisen johtajan Henrik Lambergin, puh.
0400 418 869, sähköposti: henrik.lamberg@luukku.com kanssa.
Aarno Suorsa
Kuoron tiedottaja
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Taantumasuon ylitys
vaatii yhteistyötä
Globaalin finanssikriisin
aiheuttama taantuma
näyttää iskevän rajummin kuin kukaan vielä
viime vuoden lopussa
osasi kuvitella. Taantuman ennuste on todella
synkkä.
nn Voimme joutua jopa
yli viiden prosentin laskuun. Jokainen uusi talousennuste on ollut entistä pahempi. Olemme kuvaannollisesti aavan suon laidalla,
suon, joka meidän on ylitettävä jollain
keinolla. Suo on suuri, muttei ääretön,
joten kova maa tulee vastaan ennemmin
tai myöhemmin.
Globaali taloustaantuma vaatii erittäin vahvaa me-henkeä suomalaisessa
yhteiskunnassa, jotta onnistuisimme
välttämään raskaat vauriot. Meidän pitää
pystyä rakentamaan sellaiset pitkospuut
suon yli, että meillä on voimaa nousta
juoksuun suon yli rämpimisen jälkeen.
Suomi on taantumassa varsin haavoittuva, sillä vientiteollisuuden osuus
bruttokansantuotteestamme on noin
neljäkymmentä prosenttia ja vientiteollisuuden säteilyvaikutus luonnollisesti
varsin mittava. Kansallisella tasolla pystymmekin lähinnä pitämään kotimarkkinateollisuutta ja siihen liittyvien palveluketjujen työllisyyttä yllä. Vientiteollisuuden tilausten puutteelle emme voi tehdä

juuri mitään, korkeintaan
antaa rahoitusta, kuten investointitukia ja tutkimusja tuotekehityspanoksia.
Vaikeusasteesta kertoo esimerkiksi se, että terästeollisuuden tuotanto on maailmanlaajuisesti puoliintunut. Parhainkin ennuste,
jonka olen kuullut, povaa
noin kahden vuoden ja
heikoimmat ennusteet huomattavasti
pidempää taloustaantumaa.

Mikä lääkkeeksi?
Euroopan unioni on yllättäen kyennyt luomaan melko paljon yhteneväisiä
talouspoliittisia toimia, jotta Eurooppa
kykenisi selviytymään taantuman ylityksestä siten, että eurooppalaisen elinkeinoelämän kilpailukyky myös vahvistuisi.
Ratkaisut eivät ole helppoja. Valitettavasti näkyvissä on myös protektionismin
nousua. Jotkut odottavat Yhdysvaltain
uuden presidentin “talousiskua”, joka
loisi positiivista uskoa tulevaisuuteen,
niin että Yhdysvalloissa luottamus talouden toimivuuteen vahvistuisi. Tämä
psykologinen vaikutus siirtyisi sitten reaalitalouteen ja aikanaan koko maailman
talouteen. Tilanteen vakavuutta kuvaa
se, että koko Eurooppa on talouskurimuksessa. Yhdysvaltojen lisäksi myös
Venäjä ja Kiina ovat tehneet tukiratkaisu-
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Taantumasuon ylitys
ja talouden ylläpitämiseksi.
Suomen tilanne on vaikea, mutta ei
sillä tavalla mahdoton, ettemmekö kykenisi tekemään viisaita ratkaisuja tulevaisuutta ajatellen. Meillä on jo toteutettu
melko monimuotoinen rahamarkkinoiden elvytyspaketti, jolla on ensisijaisesti
pyritty turvaamaan yritysrahoitus siten,
että pankeilla olisi halukkuutta aktiiviseen luotonantoon. Pankkimme ovat
melko hyvässä kunnossa, mutta epävarmuustekijät vaikeuttavat pankkien
luotonantoa ja keskinäistä luottamusta.
Ratkaisuja tämän ongelman hoitamiseksi
onkin jo olemassa.
Myös Finnveran rahoitusta on lisätty,
jotta yritysten taloutta voidaan helpottaa. Eläkevakuutusyhtiöiden takaisinantolainaus on voimakkaasti lisääntynyt ja
myös se turvaa yritysrahoitusta.
Kunnat eivät kestä taantumaa, sillä
niiden velkaisuusaste on kasvanut, vaikka
takana on vuosien korkeasuhdanne. Kun
kuntien saamat yhteisöverot pienenevät
ja työttömyyden kautta ansiotuloverotuksen menetykset kasv avat, kuntataloudet ovat todella lujilla.
Kela-maksun poistaminen työnantajilta vähentää myös kuntatalouden rasitetta noin kaksi sataa miljoonaa euroa,
mutta se ei poista ongelmia. Yrityksille
kyse on noin kahdeksan sadan miljoonan euron kevennyksestä, joten se tukee
yritysten mahdollisuuksia investoida ja
vahvistaa tutkimus- ja tuotekehitystään.
Juuri nyt on se hetki, jolloin kehittämistoimien merkitystä on korostettava. Sen

joka haluaa voittaa tulevan kilpajuoksun,
pitää aloittaa harjoitukset nyt. Sama koskee koko yhteiskuntaa, myös kuntatalouksia.

Työttömyys iskenyt
koulutettuihin
Nykyisessä taantumassa on uusi piirre, korkeasti koulutettujen työttömyys.
Korkeasti koulutettujen työttömyysaste
oli jo ennen taantumaa kuusinkertainen
ja tohtorien kymmenkertainen edelliseen
lamaan nähden, vaikka olemme eläneet
pitkää ja voimakasta nousukautta. Tämä
kertoo koulutuspolitiikan epäonnistumisesta. Koulutusta on tarkasteltu lähinnä
määrällisenä, ei laadullisena tekijänä. On
ollut paha virhe kouluttaa ihmisiä ajattelematta lainkaan, pystyvätkö työmarkkinat työllistämään heitä.
Entuudestaan tarjolla on varsin vähän
sellaista työllisyyskoulutusta, joka antaisi
korkeasti koulutetuille mahdollisuuden
vahvistaa osaamistaan. Nyt yliopistoilla,
ammattikorkeakouluilla ja monella muulla koulutusta toteuttavalla organisaatiolla on todella kova kiire luoda sellaisia koulutuspaketteja, jotka sopivat niin
maisterille kuin insinöörillekin. Korkeasti
koulutettujen osaamisen ylläpitäminen
ja kasvattaminen koituu koko yhteiskunnan hyödyksi. Siten olemme vahvempia kohtaamaan laman jälkeisen, uuden
kilpailutilanteen. On erinomaista, että
omaehtoinen koulutus tuli hyväksytyksi
aktiivitoimenpiteiden piiriin työttömyysturvan yhtenä muotona. Omaehtoinen
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vaatii yhteistyötä
koulutus tarkoittaa opintoja, joihin opiskelija hakeutuu omasta aloitteestaan. Se
voi olla joko tutkintotavoitteista tai lyhyempää, ei-tutkintoon johtavaa koulutusta.
On syytä olla huolissaan nuorista,
jotka nyt valmistuvat oppilaitoksista tai
tarvitsevat kesä-, harjoittelu- tai päättötyöpaikkoja. Toivon jokaisen kantavan
vastuuta tulevaisuudesta. Se tarkoittaa
vastuun kantamista nuorista ihmisistä,
siitä että heidän työuransa saa hyvän
alun. On tärkeää, että nuoret kokevat
yhteiskunnan toimivan.

Elvytyshankkeilla
työttömyyden kimppuun
Hallituksen elvytyspaketin avulla yritetään polkaista käyntiin yhteiskunnan
toimivuuden kannalta välttämättömiä
hankkeita. Sellaisia hankkeita kannattaisi
nyt aikaistaa, jotka vääjäämättä pitää hoitaa lähitulevaisuudessa. Näitä ovat muun
muassa homesairaaloiden, -koulujen ja
päiväkotien saneeraus ja ikääntyvälle väestölle rakennettavat palvelutalot.
Jotkin väylähankkeet ovat tarpeellisia
ja niitä voitaisiin rakentaa työllisyyden
parantamiseksi. Olemme sitoutuneet ilmastosopimukseen, ja sen vaatimukset
kannattaa tässä yhteydessä ottaa operatiivisten toimien kohteeksi. Kaikkinainen tutkimus- ja tuotekehitystyö parantaa kilpailukykyämme ja auttaa meitä
pääsemään jaloillemme, kun taantuma
hellittää.

Huoltosuhde heikkenee
Suomi joutuu ennen näkemättömään tilanteeseen, kun lama päättyy.
Työvoiman määrä laskee huomattavasti,
sillä suuret ikäluokat eläköityvät ja tilalle
tulevat ikäluokat ovat entistä pienempiä.
Koska joudumme kustantamaan eläkkeet
ja kasvavat sairaanhoitokulut pienemmällä työvoimalla, kaikki tulo on synnytettävä tuottavuutta lisäämällä. Vain
tuottavuuden kasvun kautta nykyisestä
palvelurakenteesta voidaan pitää kiinni.
Avuksi on tarjottu ulkomaista työvoimaa,
mutta Suomi on tällä hetkellä auttamattoman hidas ja kömpelö ulkomaisen
työvoiman suhteen. Kotouttamistoimet
eivät ole tehokkaita ja maahanmuuttopolitiikka on varovaista. Koska tarvitsemme uutta työvoimaa, keinovalikoimaa on
kehitettävä rajusti nykyistä parempaan
suuntaan.
Taantumatalkoissa tarvitsemme toinen toisiamme entistä enemmän. Monet eivät ole kuvitelleetkaan kokevansa
lamaa, työttömyyttä ja sen aiheuttamaa
tuskaa. Meidän on autettava hädänalaisia ihmisiä ja luotava uskoa tulevaisuuteen. Jokaiselle pitää tarjota sellaista
yhteisöllisyyden tukea, että tämä suo
päästään ylittämään turvallisin mielin.
Peräänkuulutan yhteisvastuuta, jotta hyvinvointimme voisi säilyä ja suomalainen
yhteiskunta voisi hyvin.
Matti Viljanen
Akavan puheenjohtaja

29

30

Helsingin Suomalainen Klubi

Klubin Matkailujaoston
tarjontaa 2009
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Klubin matkailujaoston valikoimassa
on kuluvana vuonna vielä mm. seuraavia matkoja, joista lisätietotoja ja
tarkempaa matkaohjelmaa, aikatauluja ja hintoja osoitteessa www.klubi.
fi/matkailu ja joista kerrotaan lisää
myös Klubin matkailuillassa 21.4.
Kaikki matkat ovat tarkoitettu myös
klubiveljien perheenjäsenille. Huom.
Sea Cloud II:n varaukset jo 27.3.2009
ja Mustanmeren risteilyn varaukset
31.3.2009 mennessä. Lisätietoja matkoista myös Matti Ahjopalo puhelin
050-3060106 sähköposti matti@
marketoy.fi.

Naantalin musiikkijuhlat ja
Naantalin kylpylä
11-13.6.2009
nn”Naantalin Musiikkijuhlat on yksi
Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista musiikkifestivaaleista. Sen ohjelmiston keskiössä on kamarimusiikki kaikessa monimuotoisuudessaan. Vuosittain
ohjelmaa täydentävät myös maailman
huipputaiteilijoiden resitaalit sekä maineikkaiden orkesterien vierailut.” Musiikkijuhlista ja ohjelmasta tarkemmin
www.naantalinmusiikkijuhlat.fi/.
Klubin nimissä on varattu majoituspaketti Naantalin kylpylässä, joka sisältää musiikkijuhlien ohjelmasta 11.6.
Klo 22.00 Naantalin Kirkossa konsertin
Kesäyön unelmia jossa musiikkijuhlien
taiteilijat ja mestarikurssilaiset esiintyvät

yllätysohjelmalla, sekä 12.6. klo 19 konsertin In honorem maris, jossa kuullaan
Hugo Wolf: Italialainen serenadi G-duuri,
Jean Sibelius: Pianotrio D-duuri ”Korppoo” ja Franz Schubert: Oktetto.
Majoituspakettiin sisältyy myös kolmen ruokalajin illallinen molempina iltoina sekä luonnollisesti kylpylän sauna- ja allasosasto. Paketin hinta 335
e/hlö 2-hengen huoneessa ja 425 e/hlö
1-hengen huoneessa. Hinta ei sisällä kuljetuksia eikä ruokajuomia. Jokainen varaa majoituksensa itse huonekiintiöstä
”Suomalainen Klubi” . Lisätietoja Klubin verkkosivuilla. Varaukset puh. 024455300 tai sähköpostitse yritysmyynti@naantalispa.fi. Huonekiintiö voimassa
30.4.2009 asti

Kulinaristien Pietari
26-29.8.2009
Järjestäjänä toimii Saimaa Travel ja matka
alkaa junamatkalla Helsingistä Lappeenrantaan, jossa majoitus hotelli Patriassa. Lisämaksusta on mahdollisuus myös
osallistua Lemin Säräpirtille säräillalliselle. Lappeenrannasta seuraavana aamuna
m/s Carelialla Viipuriin ja edelleen bussilla Pietariin, jossa Majoittuminen hotelli Oktyabrskajaan (historiallinen hotelli
”Lokakuu”).
Pietarissa tutustumme Pietarin ravintolatoiminnan historiaan alkaen ensimmäisistä tavernoista moderneihin ravin-
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Klubin Matkailujaoston
tarjontaa 2009
toloihin ja nautimme lounasta gruusialaisessa ravintola Sakartvelossa. Toisena
päivänä osallistumme ravintola U Gorchakovan mestariluokalle valmistamaan
itse lounaan pääkokin opastuksella. Ravintola U Gorchakova on kahdesti saanut
palkinnon “Pietarin paras ravintola” kilpailtaessa parhaasta kansallisesta keittiöstä. Lopuksi lounas nautitaan yhteisesti. Paluumatka 29.8. illalla Sibeliusjunalla kohti Helsinkiä.
Matkan hinta on   544 EUR sekä lisämaksu viisumista 36 EUR / hlö. Lisämaksusta yhden hengen huone koko matkan
ajalle 115 EUR ja retki Lemille säräillalliselle 42 EUR / hlö sisältäen säräillallisen
ja bussikuljetuksen Lemi - Lappeenranta Lemi jos lähtijöitä on 24 henkilöä. Sitovat
ilmoittautumiset viimeistään 30.4.2009
Riitta Häkämies Saimaan Matkaverkko
Oy /Saimaa Travel Net, Valtakatu 49,
FIN-53100 Lappeenranta puhelin 055410 116 tai e-mail: riitta.hakamies@
saimaatravel.fi

Mustanmeren Kierros M/S
Kristina Reginalla
26.9.-3.10.2009
”Mikä flora ja fauna ja ilman sini /
Laulan ja katseeni kaikessa kiisi / Valtava
sininen Mustameri / Päiväkaupalla ajamme rannikoita.” – Runoa ei ole kirjoitettu
Kristina Reginan retkestä Mustanmeren
aalloilla syyskesän leppeydessä. Tekijä,

Vladimir Majakovskin ei – tappiokseen
– ehtinyt aluksemme matkaan. – Mustameri ei ole vain meri, se on maailma:
yhdeksän vuosituhatta kansoja, kieliä,
valtioita, uskontoja, tapoja, sotia, vihaa
ja rakkautta. Menoa on vallinnut ja hallitsee Istanbul, ensin Byzantion, sitten
Konstantinopoli, viikinkien Miklagård
, ”Kaupunki”, Bosporin merenkurkun
valtias. Kun alitamme Galatan, Bosporin ja Fatih Sultan Mehmetin sillat, niin
päämme päällä jyrää Euroopan ja Aasian yhdysliikenne. Entä jatko? Romanian
Constanta on paitsi muistoja antiikista,
ja Mamaian turistirantaa myös Euroopan kolmanneksi suurin satama, kanavat ulottuvat Pohjanmerelle. Ukrainan
Odessa on ”helmi Mustan meren”. Sen
lyseoon hakeutui 1800-luvulla opettajaksi haminalaisia, joista Filip Bruun aloitti
täkäläisen antiikin tutkimuksen. Jalta tuo
mieleen maailmankirjallisuuden ja suurpolitiikan, mutta taas – Nikitan kasvitieteellisessä puutarhassa on perustajan,
Kristian Stewenin, patsas, haminalaisia
hänkin. Tsaari Nikolai II toivoi vallankumouksen jälkeen pääsevänsä tänne
puutarhuriksi. Turkin Sinop on rauhaisa
lomakeskus, mutta 2400 vuotta sitten
ilkeä tynnyrifilosofi Diogenes syntyi täällä. Trabzon – antiikin Trapezunt – on
Kiinan silkkitien päätepiste – osta siis
matkalta tuliaiseksi teetä! Tällä risteilyllä luennoitsijavieraana on suurlähettiläs
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Pekka Harttila.
Hinnat sisältäen edestakaiset lennot
Finnairin koneella alkaen 1275 €/henkilö
riippuen mm. hyttikategoriasta. Tarkemmat tiedot Klubin nettisivuilla, jossa on
myös yksityiskohtainen matkaohjelma ja
retkitarjonta.
Lisätiedot ja varaukset 31.3.2009
mennessä suoraan Kristina Cruises-varustamosta/
Johanna Juvonen p. 05- 211 4211 tai
johanna.juvonen@kristinacruises.com.
Varauksen yhteydessä tulee mainita varaustunnus ”Suomalainen Klubi”.

SEA CLOUD II 8 päivää / 7
yötä 11-18.12.2009
Matkatoimisto SoileTours tarjoaa luksusristeilyä Karibialla Sea Cloud II-purjealuksella. Nousemme laivaan Curaçaossa,
poikkeamme Alankomaiden antillien
pääkaupunkiin Oranjestadiin Arubassa,
Santa Martaan Columbiassa, San Blas
saaristoryhmään Panamassa ja päätämme retken Puerto Limóniin Costa Ricassa.
Modernin tekniikan huippua edustava Sea Cloud II rakennettiin 2001 käyttäen esikuvana upporikkaan amerikkalaisperijättären Marjorie Postin 1930-luvulla
perheensä yksityiskäyttöön rakennuttamaa luxusluokan nelimastoparkkia Sea
Cloudia. Aluksen ominaisuuksissa toteutuvat perinteisen purjehduksen roman-

tiikkaan ja mukavuuteen liittyvät toiveet
täydellisesti. Menneitten aikojen tuulenvinkujiin kuuluva klassinen tyylikkyys ja
hienostunut charmi ovat Sea Cloud II:n
olennaisia luonteenpiirteitä. Aluksen ylellinen sisustus ja tilojen avaruus ovat ennen näkemättömiä purjealusten rakentamisen historiassa. Unohtumattomia
risteilykokemuksia tarjoava Sea Cloud II
on varustettu huipputeknisin navigointilaittein, ja sen turvaluokitus on korkein
mahdollinen.
Arvioidut hinnat risteilylle ovat 2.249
€/hlö F-kategoriassa, 2.729 €/hlö E-kategoriassa, 2.969 €/hlö D-kategoriassa,
3.689 €/hlö B-kategoriassa sisältäen runsaan täysihoidon. Hinta ei sisällä lentoja,
joiden aikataulu ja hinnat kohteeseen
vahvistuvat kevään aikana. Lisätietoja
Klubin nettisivuilla. Vastuullinen varustamo Sea Cloud Cruises gmbh, Hamburg.
Lisätietoja ja varaukset 27.3. mennessä Matkatoimisto SoileTours puh. 094129344 tai sähköpostilla soile@soiletours.com
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Tervehdys Matkailujaostolta

Minut on nimitetty vuoden alusta
lähtien vetojuhdaksi Suomalaisen
Klubin matkailujaostoon. Haasteeni
on melkoinen, jotta saisin toiminnan
mielenkiintoiseksi ja suosituksi. Klubin jäsenet oletettavasti ovat suurelta
osalta hyvin tottuneita matkailijoita,
jotka omatoimisesti ja itsenäisesti

nn pyörivät missä maailman kolkassa
tahansa. Monille seuramatkat ovat jonkinmoinen kauhistus ja jotkut välttelevät
niitä periaatteen vuoksikin.
Kokeneena globetrotterina ja yksinmatkaajana tiedän hyvin, mitkä itsenäisen reissailun edut ovat, mutta samoin
hyvin tuttuja ovat haittapuolet, yksinäisyys ja matkan valmisteluun sekä itse matkustamiseen liittyvä joskus työläskin vaivannäkö.
Monille seuramatkojen välttäminen
on sama asia kuin todennäköisesti samalle matkalle lähtevien, täysin erilaiset

sosiaaliset taustat omaavien henkilöiden
vaistomainen kaihtaminen. On selvä
asia, että asosiaalisesti käyttäytyvä yksilö
voi pilata suurenkin seurueen matkan tai
osan siitä.
Ja näitähän kyllä riittää.
Tässä tullaan klubimatkailun ytimeen.
Me, hyvät klubiveljet, olemme mm. humoristisia tosikkoja tai totisia humoristeja, joiden seurassa on aina hauskaa.
Tulkaa vaikka lounaalla Klubin kantapöytään kuuntelemaan senioreiden
muistelmia tai mielipiteitä, niin varmasti
ensikertalainenkin poistuu hyväntuulisena paikalta päivän mittelöihinsä, mikäli
ei päädy kirjastoon tai biljardisaliin, missä jutut vain paranevat. Ja muistakaa
kuuluisat ja iloiset veneretket. Olemme
samoihin arvoihin nojaava laajan vaikutuspiirin omaava jäsenistö. Olemme välittömästi sinuja. Viihdymme toistemme
seurassa, vaikka emme ennestään keskenämme tuttuja olisikaan.
Olen kuuden klubimatkan konkari, ja
voin vakuuttaa, että matkoilla olleiden
naamoilta paistoi aina tyytyväisyys, kun
palattua mielipiteitä kyseltiin.
Se, mikä näillä matkoilla on parasta,
on klubihenki. Siksi ne eivät voi epäonnistua. Ne vain jäävät mieleen loistavina
ja mielenkiintoisina elämyksinä, mentiin
minne tahansa. Sen tekevät klubilaiset
itse, ei matkanjärjestäjä. Matkanjärjestäjä
luo vain puitteet, Moni ei halua lähteä
yksin matkalle, ei edes seuramatkalle,
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mutta klubimatkalla sinulla on kavereita
ensimmäisestä päivästä lähtien. Näillä
matkoilla syntyy pysyviä ystävyyssuhteita ja entiset syvenevät.
Me matkailujaostolla pyrimme löytämään eri matkanjärjestäjiltä kiinnostavia matkoja mahdollisine klubietuineen.
Joskus tietysti onnistuvat puhtaasti klubilaisille räätälöidyt matkatkin. Väärinkäsitysten välttämiseksi ilmoitamme, että
kyseessä on puhtaasti non-profit, harrastuspohjalta tapahtuva jaoston toiminta.
Jaosto ei välitä matkojen tilauksia. Kaikki matkat tilataan suoraan matkanjärjestäjiltä kulloinkin annettujen ohjeiden
mukaisesti. Matkojen suosio vaikuttaa
tietysti vastaisuudessa jaoston valintoihin. Ryhmien koot pyritään pitämään
matkakohteesta riippuen noin 15 - 30
henkilönä.
Kaikki matkat ovat myös avec. Hellikää vaimojanne! Viekää heidät ikimuistettaville matkoille arvoisassaan seurassa.
Klubin matkailuilta järjestetään
21.4.2009, ja siellä esitellään tämän vuoden tulevat matkat ja muitakin kohteita.
Silloin voitte esittää hyvin myös mahdollisia kysymyksiä ja toiveita.
Siis tulkaa hyvään seuraan ja matkoille mukaan!
Matkailuterveisin
Matti Ahjopalo

Vuoden 2009
matkailukalenteri
Punaisen Meren risteily 14.- 21. 3
Risteily Kotkan Merimuseoon 22.5
Naantalin Musiikkijuhlat ja kylpylä,
11. -13.6
Lappeenranta - Saimaan kanava -Viipuri
- Pietari, 26. -29.8
Mustanmeren risteily, 26.9 - 3.10
Karibian purjehdus, 11. -18.12

Lue netistä tarkat selostukset kaikista
matkoista.
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ilta jazzin ja hyvän ruoan merkeissä.

Ammattilaiset asialla

Helsingin Suomalainen Klubi

Pienin elein se alkaa - Seppo Hovin
kohotetulla etusormella annetulla merkillä. Tuomas Kalliala antaa
bassoäänen ja Jari-Pekka Karvonen
tahdin. Soittoon yhtyvät Pentti Lasanen klarinetillaan ja Pekka Toivanen
tenorisaksofonillaan. Hillitty jazz musiikki täyttää juhlasalin ja puheensorina loppuu.

Jazzin rytmien lumoissa vietti
salintäyteinen klubilaisjoukko
rouvineen hauskan illan.

nn Yleisö kuuntelee hiljaisena ja nauttii
silmin nähden kuulemastaan. Tämä ei
ole Seppo Hovin jazzorkesterin ensimmäinen esitys Klubilla , näitä on totuttu
odottamaan ja ne ovat myös toteutuneet useamman vuoden aikana. Silmät
sirrillään soittoonsa keskittyvät taiturit
taikovat ilmoille kaikille tuttua musiikkia - tunnelma on käsin kosketeltavissa
- ammattilaisten soittoa.
Alkuperäisestä Suomalaisen Klubin
jazzkvartetista ovat paikalla Seppo Hovi, Tuomas Kalliala ja “Jarza” Karvonen.
Neljäs kvartetin jäsen Antti Sarpila on
taloremonttiaan paossa Espanjan aurinkorannikolla yhdessä perheensä kanssa.
Perheen lapset käyvät suomalaista koulua ja isä keskittäytyy soittokeikkojensa
lisäksi säveltämään uutta musiikkia. Sarpilan tilalle Seppo Hovi on saanut kaksi
maankuulua soittoniekkaa Pentti Lasasen ja Pekka Toivasen. He ovat klarinetin
ja saksofonin mestareita.
Noin tunnin kestävän soittorupea-
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ilta jazzin ja
hyvän ruoan merkeissä

man aikana Seppo Hovi kertoilee kappaleitten välillä yleisölle jazzin historiasta
ja kuuluisista soittajista Tämän jälkeen
pidetään tauko, jonka aikana emäntämme Riitta Malmberg tarjoilee sadalleneljällekymmenelle kuulijalle alkuruokana
erilaisia salaatteja, pääruokana riisiä,
kanaa, chorizo makkaraa, maissia, papuja, paprikaa, kesäkurpitsaa ja sipulia.
Jälkiruokana on tähtianiksella marinoitua
hedelmäsalaattia, kookoskermaa, kahvia
ja Dacapo karamelleja. Aterian kruunaa
tequilapohjainen drinkki. Ateria tarjoillaan Pohjola-kabinetissa isosta suorakulmaisesta pöydästä, jossa on neljä erillistä aloituskohtaa. Koko kuulijakunta saa
ruokansa haettua pöytään alle puolessa

tunnissa ruokailun kestäessä kokonaisuutenaan noin tunnin. Ruoka on hyvää ja
tarjoilu nopeata - ammattilaisten aikaansaannosta.
Ruokailun jälkeen palataan illan varsinaiseen ohjelmaan - jazzin kuunteluun.
Lopuksi yleisöllä on mahdollisuus jammailla tanssilattialla jazzin tahdissa.
Mukana ollevana voi vain todeta, että ilta on mitä onnistunein. Musiikkiohjelma viedään lävitse taidolla ja rutiinilla
ja ruokailu ohjelman välissä nopeasti ja
tehokkaasti. Lämmin kiitos Sepolle orkestereineen soitosta ja Riitalle keittiön
herkuista ja nopeasta tarjoilusta.
Jouko Liusvaara
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Yhteistoimintaklubien vuosikokous pidettiin 14 helmikuuta Mikkelissä.

Mikkeli

YT-Klubien vuosikokous Mikkelissä
YT-Klubeihin kuuluu tällä hetkellä 20
rekisteröityä yhdistystä eri puolilta
Suomea. Kokouksessa YT-Klubien
hallituksen varajäseneksi valittiin johtokuntamme jäsen Jari Karpakka.
nn Sääntöjen mukaan YT-Klubeihin
kuuluvien yhdistysten jäsenillä on oikeus vierailla muilla paikkakunnilla olevilla
klubeilla. Kokouksessa esitettiin yleisenä
toiveena vierailuoikeuden aktiivisempaa
käyttöä. Kokouksen ohjelmassa oli mm.
Mikkelin kaupungin vastaaotto ja tutustuminen Veteraanimajaan.
Yhteystiedot eri klubeista saa Klubimme sihteeriltä Inkeri Lohivesi-Virkilältä.
Samassa yhteydessä järjestettiin klubien SM-kilpailut biljardissa. Kilpailu pelataan kolmimiehisenä joukkuekilpailuna
ja pelilaji on Kaisa. Klubimme joukkue sijoittui kunniakkaalle kolmannelle sijalle.
Erinomaisista ja vaativista järjestelyistä vastasi Mikkelin Liikemiestenseura jolle lämmin kiitos.
Pertti Virkkunen
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Voittajia seulottiin
pitkän kaavan mukaan

Perinteiset Klubin tenniksen nelinpelimestaruudet olivat jälleen katkolla
Euroopan suurimmassa tennispyhätössä eli Talin Tenniskeskuksessa
30.11.2008. Miesten ja junioreiden
sarjoihin oli ilmoittautunut väkeä
kiitettävästi, niin että molemmat sarjat saatiin täysipainoisesti pelattua.
Osallistujien ikäjakauma antaa nyt
kuitenkin aihetta kysyä, josko voisimme hieman nostaa sarjojen rajapyykkiä; nythän raja oli 60 ikävuodessa.
Kilpailujen johtaja Jussi Neste ehti
tätä pariinkin otteeseen pohtia, kun
juniorisarjan kaavio valmistui vasta
viime hetkillä, ja samalla ylemmässä sarjassa oli yllin kyllin pelureita.
Tätä teemaa kannattaa meidän viedä
eteenpäin, nimittäin omien pelitantereidemme rinnalla Talissa pelattiin
todellista junioriturnausta Tali Cup, ja
ainakin yhden silminnäkijän mukaan
junioritenniksen ikärajoja tulee ehdottomasti nostaa, sen verran kovia
otteita ne teinit esittivät!

nn Jussilla piti muutenkin kiirettä. Hän
joutui kahteenkin otteeseen rientämään
tenniskeskuksen katolle (sic!) järjestämään pelikenttiemme pysähtynyttä ilmanvaihtoa kohdilleen. Jussi arveli, että
” … sen verran kuumana nuo pelurit
käyvät, että näyttää ylilämpöön lauenneen tämäkin tekniikka.” Toinen - ja
varmasti sekin totuuden jyvästä noussut
- selitys heikolle hapelle kuului erään
klubiveljen suusta ” … tuntuu olleen pikkujouluaikaa meillä Klubilaisilla.” Onko
perimmäinen lämpenemisen aiheuttaja
ehkä sittenkin eräillä kentillä havaittu erimielisyys Round Robin –järjestelmämme
peliaikasääntöjen tulkinnassa, ja sen tulkinnan noudattamisessa?
Leikki sikseen, Jussin kiireet eivät taaskaan menneet hukkaan. Upeat kisat käytiin, hiki virtasi, ja peli oli kaikilla kentillä
ainakin ratkaisun hetkillä tiukkaa ja koko
ajan reilua!
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Miesten sarjassa osoitettiin käytännössä, miksi kolme tuntia on minimivaraus mestaruuden ratkomiseen. Peräti
kolme kilpailijaa päätyi tasatulokseen, ja
nipin napin ehdittiin tie-break –ratkaisu
viedä päätökseen ennen kuin kenttävuoro päättyi.
Podiumilla yli 60-vuotiaat:
1. Simo Näkki,
2. Nisse Wasenius,
3. Jukka Ylikoski
Juniorisarjassa niin ikään oli tilanne
ennen viimeistä ’vuoroparia’, että teoriassa kolmella eri ottelijalla oli mahdollisuus mestaruuteen, eikä sekään mestaruus aivan helpolla lopulta ratkennut.
Lopulta kävi näin:
1. Kalle Huikko,
2. Mika Holmström
3. Jyrki Berner.

Erikoispalkittiin kisan paras vasenkätinen pelaaja Matti Häkkänen (oikean
käden gripillä!) ja turnauksen ikänestori
Ami Seistamo (lähes 80 v). Onnea palkituille!

Tulevaa ohjelmaa:
Kaksinpelimestaruuskisat 27.-29.3.2008
Talissa.
Alkukesän tennis- ja kulttuurimatka Fiskarsiin on suunnitteilla 9.-10.6.2009.
Jos on tennismailoja kaapissa, niin saman
tien ottamaan tuntumaa!
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Kirjaillassa 1.12.2008

Lasse Lehtisen

”Siivetönnä en voi lentää”
ajattelemaan ja käskemään, mutta ei
toisen palveluksessa, vaan appiukkonsa
tapaan niin, että palkinnon saa se, joka
osaa ja uskaltaa.”
Juuri silloin ”sosialidemokraattinen
omatunto yritti sotkea ajatuksen kulkua
väittämällä, että työn hedelmät tulee jakaa tasapuolisesti. Miksi? Eiväthän lähtökohdatkaan ole kaikille samat.”

Käsittämätön kivimöhkäle
Sosialidemokraattisen omantunnon
aarrearkku
Omaantuntoon kuulee harvoin liitettävän puoluepoliittisia nimikkeitä.
Sitä pidetään neutraalina, henkilökohtaisena asiana. Se kyllä kolkuttaa
ja ohjailee pysymään oikealla linjalla,
mutta antaa kuitenkin viime kädessä
ihmiselle oikeuden päättää omista
valinnoistaan.
nn Oli sen vuoksi mielenkiintoista, että
vuoden 2008 viimeisen kirjaillan vieras,
kirjailija, tv-juontaja, poliitikko ja lehtimies Lasse Lehtinen antoi uusimman romaaninsa päähenkilön, Toivo Johannes
Aholan puhua ”sosialidemokraattisesta
omastatunnosta ” hetkellä, jolloin tämä
oli siirtymässä duunarista johtajaksi.
”... hän tajusi, että hänet oli tarkoitettu johtamaan muita, suunnittelemaan,

Lasse Lehtisen yhdennentoista romaanin
nimi on lainattu Unto Monosen ”Satumaasta”.
Se kuvastaa hyvin kirjoittajan unelmaa päästä irti ”maan vankilasta” (puoluepolitiikasta?), mutta samalla myös
hänen itsekriittistä ajatteluaan: ”vaan siivetönnä en voi lentää”.
Sdp:n entiseltä kansanedustajalta,
presidenttiehdokkaan (Ahtisaaren) ”keksijältä” ja EU-parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän jäseneltä se on raikasta ja radikaalia tekstiä!
Ei ihme, etteivät valtioneuvoston
ovet koskaan auenneet Lasse Lehtiselle,
kun hänen katsottiin kulkeneen omaa
tietään, ohi puolueen virallisen linjan.
”Sivetönnä en voi lentää” saattaa
kuitenkin enteillä sitä, että unelmat voivat vielä joskus (naispuheenjohtajan aikakaudella) toteutuakin. Kirjaillassa kävi
nimittäin selväksi, että kyseessä on vasta
trilogian ensimmäinen osa. Jatkoa siis
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seuraa. Ensimmäisesä osassa tulevat käsitellyiksi vuodet 1945-1965, jolloin kirjailija on joutunut pääosiltaan rakentamaan
tarinansa muistikuviin ja muiden kertomuksiin. Työtä on suuresti helpottanut
se, että hän joutui perehtymään syvällisesti kuvaamansa aikakauden tapahtumiin väitellessään poliittisesta historiasta
filosofian tohtoriksi vuonna 2002. Silloinkin otsake löytyi iskelmämaailmasta:
”Aatosta jaloa ja alhaista mieltä. Sdp:n
ja Urho Kekkosen suhteet 1944-1981”.
Seuraavan osan hän voi rakentaa omiin
kokemuksiinsa. Ensimmäisen osan fiktiivinen henkilögalleria antaa siihen hyvät
edellytykset. Oma kertojanrooli saa silloin uusia ulottuvuuksia ja apuhenkilöiksikin nousevat Paasikiven, Kekkosen ja

Linnan ohi uudet nimet. Mikäli kolmas
osa ulottuu tähän päivään ja tulevaisuuteen, saattaa koko kertomus saada
dramaattisia käänteitä. Kolmas suuri sotakaan ei ole enää pelkkää pelottelua.
Kirjailija Lehtinen pyörittää edessään
”käsittämätöntä kivimöhkälettä.”
Sellainen oli mielessään Toivo Johannes Aholalla., kun hän päätti ryhtyä rakennusurakoitsijaksi. Kerronnan edistyessä käy selväksi, että kivimöhkäle on
olemukseltaan paljon mutkikkaampi ja
monisärmäisempi. Kysymys on ikimuistoisesta teemasta: yhteiskuntarajojen ja
–luokkien murtumisesta. Tätä prosessia
kirjailija Lehtinen kuvaa vankalla poliittisella otteella, jonka tendenssi on selvä: ”Kapitalismin voima on siinä, että se
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Kirjaillassa 1.12.2008
uskoo ihmiseen sellaisena kuin ihminen
on, itsekäs paskiainen ... Rikkaaksi tullaan
velalla ja toisten tekemillä töillä tai sitten
varastamalla, mutta ei omalla työllä.”
”Ylemmästä luokasta” (Toivo Johannes Aholan appiukosta ja anopista) Lehtinen antaa rujon kuvan, jota höystetään myös seksuaalisilla poikkeavuuksilla.
Muutoinkin kirjoittaja näyttää kulkeneen
avoimin korvin ja silmin sellaisissa piireissä, joissa navanalustarinat ovat tuttua
kamaa. Se ei paatuneempaa lukijaa pahemmin häiritse. Joku saattaa silti säpsähtää, kun kirjan ensimmäinen lause
kuuluu: ”Alaston rokonarpinen venäläinen eversti kuivasi kalunsa ikkunaverhoon eikä kääntynyt vaikka nainen ilmoitti lähdöstään.”

Faktat paikallaan
”Kun kirjoittaa fiktiota, faktojen pitää olla kohdallaan”, muistutti kirjailija Lasse
Lehtinen. ”Siivetönnä en voi lentää” rakentuukin juuri tälle periaatteelle. Faktoja kirjoittaja on saanut riittävässä määrin omasta väitöskirjastaan, mikä antaa
mahdollisuuden lukea kaunokirjallista teosta myös historiallisena teoksena. Se on
myös mainio avain sosialidemokraattisen
omantunnon aarrearkkuun.
Silti faktat ja fiktiot sekoittuvat tietyissä ”tapahtumissa” varsin herkullisesti.
Tällainen ”tapahtuma” oli mm. Andrei
Zdanovin ja ”Otto Wigelmovitsin tyt-

tären” (Hertta Kuusisen) kohtaaminen
hotelli Tornissa. ”Te olette keski-ikäisiä,
pelokkaita pikkuporvareita sielultanne ...
te ette saa edes sosialidemokraatteja hajalle omin voimin!”
Hauskana ideana on syytä vielä mainita kirjan keskelle sijoitettu kuvaliite
”perhealbumista”. ”Pappa Kotkaniemi
työhuoneessaan” (Toivo Johannes Aholan appiukko) näyttää aivan aidolta, samoin ”Topin ensimmäinen ’oikea’ auto”
(rekisterinumero AH 748). Lukijan ei sovi
tältä osin tiedustella valokuvien alkuperää. Kirjoittaja lienee tarkistanut kuvien
omistusoikeuden.
Kun kirjailija Lehtinen jatkaa omaksumallaan linjalla, saattaa trilogian loppuvaiheissa häämöttää jopa Finlandiapalkinto. Siitä huomautettiin jo kirjaillassakin, jossa todettiin, että ”Siivetönnä
en voi lentää” sisältää hämmästyttävän
paljon samoja teemoja kuin Kjell Westön
”Missä kuljimme kerran”:
Weijo Pitkänen
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Lohjan Kotniemessä 9.12.2008

Jänisjahti
Joulukuun yhdeksäs oli menneenä vuonna klubiveljien
aika suunnistaa Lohjan pohjoisosiin Jänismetsälle. Klubiveli Terho Salo antoi meille mahdollisuuden maillaan
Lohjan Hormajärven Kotniemessä mukavaan yhdessäoloon ja paikalle saapuikin
viitisentoista pyssymiestä.
Totuttuun tapaan jahdithan
aina aloitetaan aamiaisella
metsänsiimeksessä nuotion
loimussa. Maittavat kahvit,
sämpylät ja muut tykötarpeet nautittuamme siirryimme passipaikoille vähälumiseen maastoon. Koirat
olivatkin jo tehtävissään,
eikä aikaakaan, kun Ralf
Sundgrenin ajokoira Nappi
ja Arto Kosusen dreeveri
saivat ajoa aluilleen.

nn Päiväntuloksena saatiin
kaksi riistatyötä loppuunsaatetuiksi. Terho Salon kertoman mukaan
valitettavaa on että nyt jo perinteiseksi
muodostuneen Lohjan Jänisjahdin tulevaisuus on uhattuna. Kuuleman mukaan
alueella aloitetaan mittavia muka metsänparannustöitä. Sinne aletaan viljelemään taloja. Ja selväähän on että talojen
sekaan ei haulikkomiehillä asiaa ole.
Kiittäen kaikkia osallistujia mukavasta

joulun alun päivästä. Terhoa kiitimme
tilaisuudesta vielä erikseen luovuttamalla
hänelle klubin puolesta mielenkiintoisia
lukuhetkiä kirjan ”Pojat Suomalaisella
Klubilla” muodossa.
Metsästysjaosto
Kuvat ja teksti: Hannu Vaahtio
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Joulujuhla Klubilla

Klubin orkesteri viihdyttää
Klubin joulujuhlaa 2008 vietettiin
arvokkain menoin ja samalla joulunajan odotukseen liittyvänä viihtyisänä
tilaisuutena. Paikalla olivat Klubin
kuoro ja orkesteri, laulava Joulupukkikin vieraili. Kuoron johtaja Henrik
Lamberg johdatteli yhdessä kuoron
ja orkesterin kanssa, omilla lauluesityksillään ja juhlan muiden solistien
esityksillä tunnelmaa Joulun sanoman
äärelle.

nn Erityisen arvon joulujuhlallemme
antoi hengellisen säädyn edustajana paikalla ollut Isä Mitro. Hän muistutti meitä
siitä, että Joulun sanoman tulisi olla läsnä
myös meidän jokaisena arkipäivänämme. Ortodoksisen perinteen mukaisesti

Isä Mitro siunasi joulunalusateriamme,
meitä odottavat ruuat ja juomat ja myös
meidät jotka niitä nautimme.
Isä Mitro totesi puheessaan, että
meillä Suomessa vietetään Joulua lutherilaisittain ja Pääsiäistä ortodoksisen perinteen mukaisesti. Molemmat kansankirkkomme ovat näin voineet ottaa vaikutteita toinen toisiltaan. Syvällisesti Joulun sanoman ohella elämän ja kuoleman
kysymyksiä, ihmisyyttä, yhteiskunnallisia
kysymyksiä avanneessa puheessaan Isä
Mitro lausui muun ohella, että kun Joulun vietto on maallistunut, niin Joulu
voitaisiin pelastaa Pääsiäisen sanomalla. Sillä niin kuin ei ole syntymää ilman
kuolemaa ei ole kuolemaa ilman syntymää. Joulu ei olekaan yksinomaan lasten
juhla, niin kuin usein katsotaan, vaan
pikemminkin iäkkäiden ihmisten juhla.
Isä Mitro kertoi, että vaikka hän onkin
ortodoksipappina pitänyt itseään Pääsiäis-pappina, myös Joulun sanoma on
tullut hänelle viime aikoina aikaisempaa
läheisemmäksi. Jouluun liittyy myös sen
ymmärtäminen, mitä ihmisenä oleminen
on. Jokaisen hyvinvointi on kiinni hänestä itsestään, hänen omasta vastuustaan
etenkin tänä aikana, jolloin taloudellisen
hyvinvoinnin lisääntymisestä huolimatta ihmisten pahoinvointi on lisääntynyt.
Hän korosti myös yhteisvastuuta, mikä
perustuu jokaisen yksilön vastuuseen.
Isä Mitro esitti puheensa jälkeen
Jatkuu sivulla 63
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kevään 2009

ohjelma

Tässä tiedotteessa on Klubin loppukevään ohjelma. Viime hetken ohjelmanmuutoksista kerrotaan Klubin kotisivulla olevissa
viikkokirjeissä sekä Klubin sähköisellä ilmoitustaululla. Joihinkin
tilaisuuksiin edellytetään ja useisiin suositellaan ilmoittautumista. Se sujuu parhaiten Klubin sisäisten sivujen kautta www.
klubi.fi käyttäjätunnus on jäsenkortin jäsennumero ja salasana
kortin takana oleva numerosarja, sähköpostitse klubimestari@
klubi.fi tai puhelimitse lounasajan ulkopuolella (09) 586 8830.
Eräiden tilaisuuksien ilmoittautumisohjeet mainitaan tilaisuuden kohdalla. Tilaisuuksiin, joihin vain suositellaan ilmoittautumista, voi osallistua myös ilmoittautumatta.

14-21.3. Punaisenmeren kierros M/S
Kristina Reginalla.
17.3. (ti) 18.00. Talvigolf-tapahtuma.

Jari Tervo kertoo työstään. Suositellaan
ilmoittautumista netissä tai ravintolamyynti@klubi.fi tai lounasajan ulkopuolella (09) 586 8830.

19.3. (to) 17.30. Klubin esittely uusille
jäsenille.

23.3. (ma) 14.00. Biljardin seniorisarjan
(yli 60v) snookerkilpailu.

19.3. (to) 19.00. Klubin kevätkokous.
Kokouksen jälkeen klubiveli, kirjailija

25.3. (ke) 19.00. Jazz-ilta (avec). Pisimpään Suomessa toiminut jazzyhtye Old
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2009 OHJELMA

Time Jazz Band (OTJB) soittaa svengaavaa traditionaalista jazzia solistinaan
Marie Mikkola. Edellytetään ilmoittautumista netissä tai sähköpostillaravintolamyynti@klubi.fi

netissä tai klubi.fi tai lounasajan ulkopuolella (09) 586 88344.

26.3. (to) 19.00. Sotilaspolitiikan ilta.
Maailmanlaajuinen tukikohtapolitiikka.
Isäntänä Erkki Nordberg. Ruokabuffet
17.30-19.00.

2.4. (to) 18.00. Kalastuksen teemailta.
Aiheena Suomenlahden kalat. Alustajina kalataloustieteen professori Hannu
Lehtonen, kalatalousneuvoja Yrjö Valtia
ja tutkija Kari Nyberg. Teemaillan yhteydessä gastronomisen kerhon kanssa
yhteistyössä suunniteltu kala-ateria.
Isäntänä Ensio Mäntylä. Ilmoittautuminen netissä tai ravintolamyynti@klubi.
fi tai lounasajan ulkopuolella (09) 586
88344.

27-29.3. (pe-su) Klubin tennismestaruuskilpailut Talissa. Ilmoittautuminen
23.3. mennessä jussi.neste@talintenniskeskus.fi tai 050-5883250.
28-29.3. (la-su) Biljardin juhlaottelu
Helsingin Suomalaisen Klubin ja Lappeenrannan Kerhon 60-vuotisen yhteistoiminnan merkeissä Lappeenrannassa.
31.3. (ti) 16.00. Tutustuminen Ateneumin Kalevala-näyttelyyn. Näyttelyn
jälkeen noin
klo.18 professori Pekka Laaksonen
kertoo Klubin Helsinki-salissa Kalevalan
kulttuurihistoriasta. Isäntänä Antti Lassila. Ilmoittautuminen klubimestarille.
31.3 (ti) 19.00. Teatteri-ilta Klubilla
(avec). Näyttelijä Heidi Herala esittää
Sinikka Nopolan monologinäytelmän
Nainen ja anjovis. Ruokabuffet 17.3019.00. Suositellaan ilmoittautumista

HUHTIKUU

3.4. (pe) 16.00. Klubin biljardin mestaruuskilpailut, osa 1 (snooker, kaisa,
kara).
6.4. (ma) Kirjailta (avec). Tieto-Finlandian voittaja, maisteri Marjo T.
Nurminen esittelee teoksensa Tiedon
tyttäret. Isäntänä Veikko Sonninen.
Ruokabuffet 17.30-19.00. Suositellaan
ilmoittautumista.
7.4. (ti) 11.30. Ministerilounas. Ministeri Jyri Häkämies: Puolustuspolitiikka,
maailmanpolitiikka ja talouskriisi. Suositellaan ilmoittautumista.
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7.4. (ti) 19.00. Digikamera ja luontokuvausilta. Tavallisimmat kuvaustilanteet,
kuten maisemakuvaus eri vuodenaikoina, potretit ja luonnon kuvaaminen.
Miten eri kamerasäädöt vaikuttavat
lopputulokseen ja millaisiin seikkoihin
on hyvä kiinnittää huomiota halutun
lopputuloksen saavuttamiseksi? Asiantuntijat antavat myös kuvien jälkikäsittelyyn ja arkistointiin liittyviä vinkkejä.
Illan isäntänä Kalevi Suortti. Ruokabuffet 17.30-19.00.

puolustusilta. Eversti evp. Matti Koskimaa esittelee otteita elokuvasta
Viipurinlahden torjuntataistelut 1944.
Puheen veteraaneille pitää kenraali
Jaakko Valtanen. Isäntänä Jyrki Berner.
Edellytetään ilmoittautumista.
TOUKOKUU
1.5. (pe) 12.00. Vappulounas. Ilmoittautuminen netissä tai ravintolamyynti@
klubi.fi tai lounasajan ulkopuolella (09)
586 88344.

15.4. (ke) 16.00. Biljardin kuukausikisa.
16.4. (to) 19.00. Gourmet-ilta (avec).
Teemana kotiruoka/husmanskost. Visa
Nurmi esitelmöi aiheesta. Isäntänä
Jorma Hämäläinen. Ilmoittautuminen
netissä tai ravintolamyynti@klubi.fi
tai lounasajan ulkopuolella (09) 586
88344.
17.4. (pe) 16.00. Klubin biljardin mestaruuskilpailut, osa 2 (parisnooker, keila)
21.4. (ti) 19.00. Matkailuilta. Isäntänä
Matti Ahjopalo. Suunnitelmissa olevien
syysmatkojen esittely toisaalla lehdessä.
Ruokabuffet 17.30-19.00.
22.4. (ke) 16.00. Biljardin makkarakilpailu.
23.4. (to) 19.00. Veteraani- ja maan-

4.5. (pe) 17.00. Klubin motoristien
Itä-Uudenmaan kierros. Lähtö Klubin
edestä.
Varusteet kelin mukaan. Lisätiedot hannu.vaahtio@kiinteistomaailma.fi.
6.5. (ke) 16.00. Biljardin kuukausikisa.
12.5. (ti) 9.00. Haulikkoammuntaa Sipoon ampumaradalla. Ilmoittautumiset
klubimestarille.
14.5. (to) 17.00. Juhlavastaanotto ravintoloitsija Riitta Malmbergin kunniaksi. Kutsu toisaalla Klubilehdessä.
16-17.5. Kuvausretki seuraamaan arktisten lintujen päämuuttoa itäisen Suomenlahden saaristoon, Haminan Rakinkotkaan. Oppaina klubiveljet Lasse
J. Laine ja Pertti Salolainen. Lintujen ja
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luonnon kuvaamisen ohella on tarjolla
mahdollisuus viettää kevätviikonloppua
1800-luvun saaristolaiskylän miljöössä,
itäisen Suomenlahden kansallispuiston
naapurissa. Monimuotoisen luonnon
ohella nautitaan maukkaista saaristolaisaterioista ja kalliosavusaunan löylyistä.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Kalevi Suorttiin puhelimitse 050-1949 tai
sähköpostilla kalevi.suortti@kolumbus.fi
19.5. (ti) 19.00. Kuoron oopperakonsertti Aleksanterin teatterissa
20.5. (ke) 16.00. Biljardikauden päättäjäiset.
2.5. (pe) Risteily Kotkan Merimuseoon
(täynnä).
29.5. (pe) 08.15. Klubin maanpuolustuskerhon retki Panssariprikaatiin. Lähtö Klubin edestä. Ilmoittautumiset Leif
Eklöfille webmaster@klubi.fi
KESÄKUU
5.6. (pe) Veneretki. Ilmoittautumiset
klubimestarille.
9-10.6. (ti,ke) Tennis- ja kulttuurimatka
Fiskarsiin. Osanottajamäärä enintään
15 henkeä.
Ilmoittautuminen jussi.neste@talintenniskeskus.fi.

11-13.6. (to-la) Vierailu Naantalin
musiikkijuhlilla ja Naantalin kylpylässä.
Kts. erillinen esittely toisaalla lehdessä.
Varaukset 30.4. mennessä.
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Joulujuhla Klubilla

Riitta Malmberg ja Isä Mitro

Isä Mitro siunaa jouluaterian
liturgisin sävelin viimeistä kertaa joulujuhlaamme emännöineelle ravintoloitsija
Riitta Malmbergille osoitetun henkilökohtaisen toivotuksen monista armorikkaista vuosista, mihin toivotukseen Riitta
Malmberg vastasi.
Ilta päättyi parketilla Eije Oscarssonin, tenorisaksofoni, Christer Sandell,
piano, Tuomas Kalliala, kontrabasso, ja
Jari Kettunen, rummut, tahdittamana.
Elias Iirola

Jouluhimmelien alla
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Valtiovarainministeri Jyrki Katainen ministerilounaalla 13.1.2009

”Minulla on positiivinen viritys”

Viime syksyn lopulta lähtien on julkisuudessa käyty keskustelua siitä, ollaanko ”taantumassa” vai ”lamassa”.
On käyty suoranaista kilpalaulantaa
tulevaisuuden näkymistä. Mikä on
kansantalouden kasvuprosentti vuonna 2009? Pysyykö se nollan yläpuolella vai putoaako sen alle? Kuinka
suuri elvytyspaketti tarvitaan? Onko
se miljoonia vai miljardeja?
nn Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
ei lähde mukaan tällaiseen leikkiin, jossa kilpaillaan siitä ”kuka uskaltaa sanoa
rumimman sanan”. Hän muistuttaa, että kuluvan vuoden budjetti on elvytysvaikutukseltaan 1% BKT:stä, mutta että
se saatettiin julkisuuteen ”liian aikaisin”,
ennen kuin talousnäkymän varsinaisesti

synkkenivät. ”Jos budjetti olisi julkistettu
vasta marraskuussa, sen elvyttävä luonne
olisi ymmärretty paremmin”
”Nyt olemme ensimmäisessä vakiintumisvaiheessa, joka ei tarkoita sitä, että edessä olisi vielä mitään positiivista.
Mutta jos jotakin positiivista hakee, se on
se, että me täällä Suomessa ja muualla
Euroopassa tiedämme nyt ne ongelmat,
mitkä seuraavan puolenvuoden päästä
eteemme tulevat. Velkarahaa voidaan
käyttää vastuullisesti talouskriisin syvenemisen ehkäisemiseksi.”
”Elvytys ymmärretään kuitenkin liian
suppeasti, jos sillä tarkoitetaan ainoastaan valtion budjettiin merkittyjä määrärahoja. Vaikutusarvoltaan suurempi merkitys on sillä, kuinka onnistumme turvaamaan yritystoiminnan rahoituksen. Se on
kasvun kannalta kaikkein olennaisinta.
Vuoden 2009 ensimmäistä lisäbudjettia
on valmisteltu tältä pohjalta.”
Toimenpidepaketissa on ministeri
Kataisen mukaan kolme osaa, jotka on
toteutettava samanaikaisesti, koska ne
tukevat toinen toisiaan: (1) valtion budjetin kautta tapahtuva elvytys, (2) yritystoiminnan rahoituksen turvaaminen ja
(3) luottamuksen säilyttäminen.
”Elvytyksen nimissä ei tehdä joutavanpäiväisiä toimia, vaan noudatetaan
tiukasti neljää periaatetta: (a) Jokainen
budjetin kautta rahoitettava toimenpide
on saatava käyntiin heti, (b) Jokaisella
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toimenpiteellä on oltava selkeä työllisyyskate, (c) Ryhdytään toimenpiteisiin,
joita olisi joka tapauksessa tehtävä eli aikaistetaan suunniteltuja toimia ja (d) Jokainen toimenpide on tilapäinen eli sillä
on selvä alkamis- ja päättymisaika”.
Yritystoiminnan rahoituksen turvaaminen on itse asiassa koko toimenpidepaketin tärkein osa. Emme puhu
pankkituesta, vaan siitä, että turvataan
pankkien kyky rahoittaa asiakkaittensa
toimintaa. Me emme ryhdy tukemaan
huonossa hapessa olevaa pankkia veronmaksajien varoin. Onneksi meillä on
Suomessa terveitä, hyviä ja vakaavaraisia
pankkeja, joiden luotonantokykyä voidaan vahvistaa tilanteessa, jossa Suomesta ovat kadonneet melkein kaikki
kansainväliset pääomarahoittajat. Tässä
asiassa olen samoilla linjoilla ministeri
Tanskasen kanssa.”
”Valtio joutuu rahoittamaan toimenpiteitään ottamalla lisää velkaa, mutta
velanotto on suhteutettava siihen, kuinka paljon me kaikki olemme valmiita
maksamaan 2-3 vuoden kuluttua, kun
velka on maksettava pois.”
Ministeri Kataisen mukaan tässä tilanteessa on olennaista se, kuinka korkealla luottamus Suomen talouteen säilyy
ja kuinka jokainen ihminen pystyy säilyttämään luottamuksen omaan talouteensa.

”Tällä hetkellä luottamus Suomen talouteen on korkealla, mutta muutos voi
tulla äkkiä, jos sotkee oman taloutensa.
Rahoitussektori on tässä suhteessa vaikuttavuudeltaan valtava.
Lopuksi ministeri Katainen korosti
sitä, että yksilö- ja yrittäjätasolla vaikuttavat monet psykologiset seikat. ”Kriisitilanteessa yhteenkuuluvuuden tunteella
on suuri merkitys. Kun yritykset joutuvat
sopeuttamaan toimintaansa laskevaan
kysyntään, on tärkeää välttää kaikkia
sellaisia toimenpiteitä, jotka kasvattavat
eriarvoisuuden tunnetta. Kun yritykset
joutuvat irtisanomaan väkeä, on tarkoin
huolehdittava siitä, ettei kukaan ottaisi
tällaisesta tilanteesta ylimääräistä etua
itselleen.”
”Minulla on positiivinen viritys tilanteeseen. Kai tämä nyt joskus loppuu ja
saamme kovaa maata jalkojemme alle!
Kun nousu jälleen alkaa 2-3 vuoden kuluttua tai aikaisemminkin, on tärkeää,
että taloutemme on siinä kunnossa, että
pääsemme ensimmäiseen vaunuun.”
Weijo Pitkänen
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Klubin puheenjohtaja Johannes Koroma lausui kunniavieraille ja muille
klubiveljille osoittamassaan puheessaan muun ohella seuraavaa:
nn Tähän tilaisuuteen on kutsuttu tasavuosia viime vuonna täyttäneet Suomalaisen klubin jäsenet. Vanhin klubimme
jäsen on viime vuonna 100 vuotta täyttänyt Kalle Kepsu, joka valitettavasti ei
ole voinut liittyä seuraamme tänä iltana.
Lähetämme hänelle lämpimät terveiset.
Iäkkäimmät joukossamme tänä iltana
ovat yli 90-vuotiaita.

Gunnar Laatio ja Aarne J. Aarnio puheenjohtaja Johannes Koroman seurassa
Haluan sekä Klubimme että omasta
puolestani onnitella teitä kaikkia veteraanisarjaan kuuluvia jäseniämme, niitä, jotka tänä iltana estyneinä tulemasta eivät
ole paikalla juhlimassa syntymäpäiväänsä, ja aivan erityisesti teitä täällä läsnä
olevia kunniavieraitamme.
On monia asioita, joihin elämässämme voimme itse vaikuttaa, mutta ikääntyminen tapahtuu meistä riippumatta,
kaikilla samassa tahdissa. Aika on lahjomaton, mutta meistä itsestämme riippuu
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miten aikaan suhtaudumme. Mieleeni
tulee 65-vuotispäivänäni saamani onnittelusähke. Siinä muistutettiin, että vaikka
vielä torjunkin ajatuksen korkeasta iästäni, niin ei kulu paljonkaan aikaa, kun jo
toivoisin olevani vasta 65-vuotias.
Kun tutustuin kutsuvieraslistaan, havaitsin että klubimme jäsenistä kaikkiaan
21 on täyttänyt viime vuoden aikana 90
vuotta tai enemmän. Vanhimmista paikalla olevista jäsenistämme ovat Gunnar
Laatio ja Aarne J Aarnio, kumpikin yli
90-vuotiaita.
Ilokseni tänä iltana täällä paljon niitäkin, joiden kanssa olen vuosikymmenien
kuluessa ollut yhteistyössä. Sanomalehden toimittajan työhän on sellaista, jossa
hämmästyttävän nuorena, tietämättömänä ja kokemattomana saa olla tekemisissä itseään vanhempien ja kokeneiden henkilöiden kanssa. Gunnar Laation
opin tuntemaan tiukkana linjanvetäjänä
Kokoomuksessa, mutta hänen elämänkokemuksensa on paljon politiikkaa laajempi.
Talvisodan vänrikki ja vuoriinsinööri, jonka kokemuksista oli vuosi
sitten erinomainen haastattelu Uuden
Suomen nettilehdessä. Toinen ikäpresidenteistämme on vuorineuvos Aarne J.
Aarnio, jonka kera olen myös vuosien
varrella ratkonut moninaisia ongelmia
mm. idänkaupan piirissä.
Edelleen joukossamme on Antero
Kallio, jonka kanssa vuosikymmeniä sit-

ten keskustelimme yritystoiminnan kehittämistarpeista ja jonka elämäntyö on
kantanut mittavaa hedelmää yritysjohdon osaamisen kartuttamisessa. Aarne
Ellilän nimeen törmäsin aivan äskettäin,
kun toimiessani Ilmatorjuntamuseon puheenjohtajana vastaanotin lentokoneen,
jota ei sen siivissä olevan hakaristitunnuksen vuoksi enää voitu pitää Seutulan
lentoasemalla. Etsin tietoa ilmavoimien
tunnuksen, hakaristin synnystä ja havaitsin jatkosodan pommituslentäjän Aarne Ellilän kirjoittaneen siitä erinomaisen
historiallisen katsauksen internet-sivulle.
Oman Helsingin Sanomissa alkaneen
toimittajaurani alkutaipaleelta muistan
tietysti Pertti Himbergin. Legendaarisen
piirtäjän, sittemmin arvostetun taidemaalarin Olavi Hurmerinnan kanssa olen
ollut jopa samassa työpaikassa, Raimo
Ilaskiven kanssa meillä on ollut monenlaisia kohtaamisia, usein hyvässä yhteisymmärryksessä, mutta myös kriittisissä
merkeissä. Hänelle olen joutunut puolustamaan lehdistön menettelytapoja, vaikka ei niissä aina näin jälkikäteen arvioituna kovin varauksetonta puolustettavaa
olisi ollutkaan. Jorma Lampenin olen tavannut rotary-yhteyksissä. Olen erittäin
iloinen siitä, että voimme myös näissä
puitteissa tavata ja kunnioittaa kunkin
teidän merkkipäiväänne. Tilaisuuteen
osallistuvia alle 80-vuotiaita ”junioreita”
en ryhdy edes luettelemaan, niin monen
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kanssa olen saanut työskennellä tavalla
tai toisella.
Haluan tällä osoittaa miten merkittävää Suomessa ovat monet verkostot,
läheinen yhteistyö ja tiivis kanssakäyminen. Se on varmasti myös selitys menestyksellemme itsenäisten kansakuntien
joukossa. Erityinen arvo on annettava
sille, että tämän maan eturivin vaikuttajat ovat perinteisesti Helsingin Suomalaisen Klubin jäseniä.
Suomalainen
Klubi on osa tätä suomalaista verkottumisjärjestelmää, ja Klubimme voi puolestaan olla ylpeä tällaisista jäsenistä. Siksi
tänäänkin kunnioitamme ja arvostamme
heidän työtään suomalaisten arvojen ja
tämän yhteiskunnan hyväksi.

Suomi on menestystarina
Tällaisessa tilaisuudessa on luonnollista
katsoa hieman historiaan. Se osoittaa,
että Suomi on menestystarina, kuten nykyisenä brändien rakentamisen aikana
hyvin voi sanoa. Se on menestystarina
siksi, että täällä on kyetty, silloin kun
tarvitaan, toimimaan sukupolvien ajan
yhteisten päämäärien puolesta. Toisaalta
menestys on ansaittava aina uudelleen,
mitään pysyvää ei ole.
Euroopan reuna-alueen köyhä Suomi
pääsi mukaan teolliseen vallankumoukseen noin 150 vuotta sitten ja nyt Suomi kuuluu maailman rikkaimpien maiden joukkoon. Materiaalinen elintaso on

muutaman sukupolven aikana nostettu
yli kymmenkertaiseksi.

Snellmanilaisuus
Suomen menestysprojekti perustui pitkälti snellmanilaisiin keinoihin; kansallisen identiteetin ja kulttuurin vahvistamiseen, koulutukseen, sivistykseen ja
elinkeinoelämän tarvitseman infrastruktuurin rakentamiseen sekä toimivien
taloudellisten instituutioiden ja organisaatioiden luomiseen. Pyrkimys pohjoismaisen hyvinvointivaltion luomiseen on
yhdistänyt suomalaisia ja siihen on alusta
alkaen liittynyt vahva näkemys hyvän
sosiaaliturvan luomisesta. Tavoitteena on
ollut sopusuhtainen tasapaino yksityisen
yritteliäisyyden, yksilön vapauden ja vastuiden sekä kollektiivisen sosiaaliturvan
välillä.

Vastakohtien Suomi
Meille itsellemme suomalaisuuden ominaispiirteet ovat helposti ymmärrettäviä emmekä niiden ääreen juurikaan pysähdy miettimään. Kun minua äskettäin
pyydettiin kuvaamaan Suomea ulkomaalaisille, selitin Suomen olevan monessa
suhteessa ihmeellisten vastakohtien maa:
meillä on korkea koulutustaso, mutta jatkuva puute osaajista, meillä on korkea
verotus, mutta puutteelliset hyvinvointipalvelut, meillä on kohtuulliset palkat,
mutta alhainen ostovoima, pitkä elinikä,
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mutta lyhyt työhistoria, ilmainen opiskelu, mutta hidas valmistuminen, hyvä
työilmapiiri, mutta paljon työuupumusta
ja tietysti kaiken lisäksi suuri puolustustahto, mutta pieni puolustusbudjetti. Ja
tähän voi lisätä vielä senkin, että meillä
on paljon maata, mutta suuri pula rakennustonteista.

Onnellisuus
Tilastotieteilijät osaavat tunnetusti mitata
kaikkea mahdollista, myös onnellisuutta.
Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset
todettiin maailman onnellisimmaksi kansakunnaksi.
Onni liittyy meillä luontoon, hiljaisuuteen, tiettyyn yksinäisyyteen ja pieniin asioihin, jonkinlaisiin onnenpipanoihin. Sitä on vaikea ulkomaalaisille
selittää, vielä vaikeampi heidän on sitä
ymmärtää.
Kun joitakin vuosia sitten Yhdysvaltain uusi Suomen suurlähettiläs tuli ensi
kertaa tapaamaan minua, hän kysyi mitä
suomalaisuus on, mistä me nautimme ja
mistä tulemme onnellisiksi. Vastasin hänelle suoralta kädeltä, että suomalaisille
hiljaisuus ja luonnon rauhan kokeminen,
ja mieluiten omalla mökillä vietetty kesäloma on hyvin tärkeää. Kerroin, että
parasta on päästä saaristoon sananmukaisesti kuuntelemaan hiljaisuutta tapaamatta ketään toisia ihmisiä. Hän kuunteli
minua hiljaa hetken ja sanoi sitten: ”täy-

dellinen hiljaisuus, ja ettei tapaa ketään,
eikä käy missään, - se kuulostaa minusta
aivan painajaiselta”.

Irti säännöstelystä
Ehkä tuota onnellisuuttamme selittää
osaltaan se, että olemme kansakuntana
nuori ja kansallinen itsenäisyyskin saavutettiin suunnilleen vierainamme olevien
vanhimpien klubin jäsenten syntymän
aikoihin.
Kun valmistauduin tähän puheeseen,
jäin miettimään miten Suomi on teidän
elinaikananne muuttunut. Harvoin pysähdymme ajattelemaan, miten mittava
tuo muutos itse asiassa hyvin lyhyessä
ajassa on ollut.
Lapsuuteni muistoihin kuuluvat säännöstelykupongit ja suuri riemu oli kuusivuotis-syntymäpäivä, jolloin sain lahjaksi polakan ja paketin margariinia. Tätä
harvinaista herkkua, vaaleata leipää ja
margariinia leikattiin ja voideltiin koko
perheen voimalla olohuoneen pöydällä.
Vilkaisu historiaan helpottaa monien
asioiden ymmärtämistä. Kun talvisodan
aattona Helsingin edustalla lentobensiinilastissa ollut säiliöalus kääntyi pois turvallisemmille vesille, muurattiin peruskivi Suomen omalle öljyn jalostukselle.
Sota-aika ja sodan jälkeinen puute olivat
perustana laajemmallekin omavaraisuusajattelulle ja erityisesti valtiojohtoisen
raskaan teollisuuden synnylle. Aikojen
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muuttumisesta on osoituksena se, että
nyt, runsas puoli vuosisataa myöhemmin
sitä yksityistetään pala kerrallaan.
Vain kaksikymmentä vuotta sitten
Suomessa elettiin aikaa, jolloin kaikki keskeiset yritystoimintaan vaikuttavat tekijät olivat ulkoa annettuja. Viranomaiset
määräsivät leipomossa jauhojen hinnan
ja niiden sekoitussuhteet. Leivän kuluttajahinta päätettiin hintaneuvostossa. Palkat määrättiin tupo-pöydässä, vuokrat
olivat säännösteltyjä, lainaa sai jos oli
kiinteitä vakuuksia ja korot määräsi Suomen Pankki. Valuuttoja säännösteltiin ja

investointeja ohjattiin. Virkamiehet jakoivat idänkaupan kiintiöt ja myönsivät
tuontitavaroiden lisenssejä.
Vain neljännes vuosisata on kulunut
siitä, kun suunta vapaaseen markkinatalouteen otettiin ja haettiin yhteyttä Euroopan muihin kansallisuuksiin.

Globaali kriisi
Nyt olemme osallisena globaalissa
kriisissä, jonka muodostaman sumun läpi
on vaikea nähdä. 1970-luvun energiakriisin jälkeisissä tunnelmissa silloinen Suomen Pankin pääjohtaja Mauno Koivisto
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vaikeroi talouskriisiä, jonka hän uskoi syvällisesti järkyttävän markkinatalouden
rakenteita tavalla, joita meillä ei ollut
edellytyksiä edes arvailla. Hän ennusti,
että talouskriisin hälvettyä maailma ei
ole ennallaan. Mitään pahempaa ja kelvottomampaa ei hänen mielestään ollut kuin poliitikkojen kyvyttömyys nähdä
muutoksen merkit ja pahinta kaikesta oli
hallituksen halu käyttää Suomen Pankin
setelirahoitusta budjettivajeen kattamiseksi. Näyttää siltä, että poliitikot jälleen
laajasti turvautuvat tähän samaan keinoon elvytyksen nimissä.
Nyt elämme samankaltaisissa tunnelmissa ja jotkut innokkaimmat ovat
nähneet ajassa maailmanlaajuisen markkinatalouden romahduksen. Kukaan ei
pysty varmasti sanomaan, miten tästä
tilanteesta tullaan ulos ja milloin. Mauno Koiviston tuskaa siteeraten voin kyllä
väittää, että kun sukellamme syvälle, pinnalle noustessamme maailma tulee näyttämään kovin erilaiselta. Nyt katoavat
työpaikat tuskin tulevat takaisin laman
loputtua, vaan siirtyvät sinne, mistä kasvu alkaa. Mutta oikein toimien voimme
turvata uudenlaisen yrittämisen, tulevaisuuden osaamisen Suomessa.
Tämäkin talouskriisi osoittaa, että ihmiset ja kansakunnat käyttäytyvät järkevästi vasta kun kaikki muut vaihtoehdot
on kokeiltu. Vaikka nyt vielä väitellään
terminologiasta eli siitä, onko tämä taan-

tuma jo muuttunut lamaksi, niin siihen
on Harry S. Truman antanut oikean tulkinnan jo kauan sitten. Hänhän totesi,
että kun naapuri menettää työnsä, kysymys on taantumasta, mutta kun itse
menettää työnsä, kysymys on lamasta.

Arvoisat juhlavieraat
Suomalaisten oman käsityksen mukaan
elämme maailman parhaassa maassa, johon on lottovoitto syntyä. Suomalaiset
perusarvot kuten ahkeruus ja rehellisyys
ovat edelleen korkeassa arvossa. Suomalainen yrittäjyys, yhteisvastuullisuus, sosiaaliturva ja toisista välittäminen eivät ole
häviäviä arvoja. Oman identiteetin määrittelyssä olemme lähes inhorealisteja:
tunnustamme, ettei luonteenlaatuumme
kuulu suvaitsevaisuus tai avarakatseisuus,
ei myöskään uudistumishalu ja rohkeus
muutoksiin. Kansakuntana olemme saavuttaneet onnellisuuden tavoitteen.
Arvid Järnefelt päätyi kirjassaan Isänmaa vuodelta 1893 ajatukseen, että:
Elämä on sitä, että pitää tehdä itsensä
tarpeelliseksi, ja onni on tieto siitä, että
on tarpeellinen.
Uskoisin, että te arvoisat merkkipäivähenkilöt, olette omassa elämässänne
tämän Järnefeltin viisaan ajatuksen ymmärtäneet ja omaksuneet.
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FASAANIJAHTI KÄRKÖLÄSSÄ
16.1.2009
Aamun koitteessa kauniina tammikuisena aamuna kokoontui Hannu
Vaahtion keräämä joukko klubiveljiä
Koiviston Fasaanitilalle Kärkölään.
Paikalle oli tullut runsas tusina metsästyksen ystävää, joita avustivat
asiantuntevat seisovat lintukoirat ohjaajineen. Koirakkoina toimivat Päivi
Reiman ja bretoniuros Aistainin Ahmed = “Demo”, Irmeli Mölsä lyhytkarvaiset saksanseisojaurokset Junnu
ja Valkia-Aidan Ticapo = “Kaapo”,
Nina Pärssinen lyhytkarvaiset saksanseisojanartut Aida ja Valkia-Aidan
Turandot = “Turkka” sekä Terho Salo,
saksanseisoja Ekun kanssa. Ilman tätä
joukkoa ei saalista olisi toden näköisesti juurikaan tullut.
nn Jahti aloitettiin perinteisesti jahtikokouksella aamupalan kera ja samalla
käytiin jahdin kulku läpi Terho Salon
johdolla, jonka asiantuntemus ja laaja
kokemus niin fasaani- kuin jänisjahdeista
viitoittivat meitä kokemattomampia tämän jalon lajin pariin. Myös tilan vanhalla isännällä - poikaansa Joonasta tuuraten - oli opastava puheenvuoro. Hänen
painavat sanansa huokuivat kokemusta
tehden meihin muutamiin ensikertalaisiin suuren vaikutuksen.
Porukka jaettiin kolmeen ryhmään
(ammattikielellä flaittiin) ja kullekin seisova lintukoira ohjaajineen. Alueella tiedettiin olevan viitisenkymmentä fasaania
joita oli lupa jahdata. Keli oli ihanteelli-
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sen kirkas ja tyyni, joten koirat pääsivät
oikeuksiinsa ohjaajiensa kanssa. Oli hienoa seurata heidän yhteistyötään näin
kokemattomana linnustajana, itse kun
on pääasiassa ollut sorkkaeläinten perässä, joka taasen onkin ihan toinen juttu.
Asiantuntijatietona kertoivat kokeneemmat fasaanijahdissa olleet, että kanahaukka verottaa fasaanikantaa tehokkaasti ja nopeasti, eli valitettavasti kanta
ei näytä selviävän luonnossa pitkään ilman ihmisen apua.
Ote Wikipediasta: ” Fasaani (Phasianus colchicus) on suurehko wikipedia.
org/wiki/Lintu” \o “Lintu” riistalintu, jota on istutettu moniin maihin. Fasaani on
alkuperältään wikipedia.org/wiki/Aasia”
\o “Aasia” aasialainen wikipedia.org/wiki/Peltokanat” \o “Peltokanat” peltokanalintu. Se on kestävä ja sopeutuva ja on
siksi sitä on levitetty lähes ympäri wikipedia.org/wiki/Maapallo” \o “Maapallo”
maapallon. Fasaani viihtyy hyvin asutusten lähistöllä.Fasaanit ovat kotoisin
Aasiasta, mutta niitä on istutettu kaikille
mantereille lukuun ottamattawikipedia.
org/wiki/Etel%C3%A4manner” \o “Etelämanner” Etelämannerta. Suomeen ne
istutti wikipedia.org/wiki/Karl_Fazer” \
o “Karl Fazer” Karl Fazer. Fasaanit tulivat Suomeen Saksasta. Suomessa ne
eivät pärjää syvälumisilla alueilla ilman
talviruokintaa. Linjalaskentojen mukaan
Suomessa kiekui 15 000 fasaanikukkoa

1970- ja 1980-luvuilla. Keski– ja Etelä–
Euroopassa pesii karkeasti arvioiden 31
miljoonaa fasaaniparia. wikipedia.org/
wiki/Mets%C3%A4stys” \o “Metsästys”
Metsästystä varten niitä tarhataan yleisesti, myös Suomessa.”
Aamupäivän parin tunnin kierros meni hyvin – jokainen taisi saada saalista
eli tusina fasaania saatiin päivän ensimmäiseen jahtiparaatiin. Lounaan jälkeen
osa porukkaa jatkoi jahtia ja osa siirtyi
harjoittelemaan haulikkoammuntaa savikiekkojen kanssa. Myös iltapäivän jahti
tuotti tulosta enemmän kuin aiempi eli
kolmisenkymmentä saatiin kotiin vietäviksi.

Päivä päätettiin saunomalla ja
herkullisella illallisella.
Kaiken kaikkiaan jahti oli erittäin onnistunut ja järjestelyt ensiluokkaiset. Nyt
allekirjoittanut jääkin odottelemaan seuraavaa Klubin metsästystapahtumaa, jänisjahtia Kytäjällä. Klubin harrastustoimikunnan metsästys- ja ammuntajaos
toimii aktiivisesti ja voi hyvin.
Teksti: Olli Tuores, kuvat Hannu Vaahtio
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Historiailta 22.1. 2009

Suomen ulkopolitiikka 70-luvulla
kolmen tohtorin silmin

Klubin Historiailta 22.1.-09 jatkoi hienoa perinnettään. Teemana oli tällä
kertaa Suomen 70-luvun ulkopolitiikka. Taustoittajiksi oli saatu arvostetut ja myös julkisuudessa aktiivisesti
keskustelevat alan professorit, Seppo
Hentilä, Timo Soikkanen ja Juhani
Suomi. Illan armoitettuna isäntänä
ja keskustelun moderaattorina toimi
klubiveli Jyrki Vesikansa. Sali oli tavan mukaisesti lähes viimeistä tuolia
myöten täynnä. Aihepiiri siis kiinnosti
ja antoipa yleisökin oman mausteensa
pääosin professoreiden välillä käytyyn
keskusteluun.

nn Jyrki Vesikansa pohjusti illan keskustelua ottamalla esille joukon 70-lukua ja
sen välitöntä ympäristöä kuvaavia teemoja. Niistähän ei ole pulaa. Sen verran
railakas ja tapahtumarikas kyseinen vuosikymmen oli.
Jyrkin listaan kuuluivat Nordek,
EEC, YK:n pääsihteerikisa, liennytys/
jännitys, ns. vaaran vuodet, SDP:n ja
keskustan valtataistelu, ETYK, Saksan
paketti, Zavidovon vuoto, NL:n ehdotus yhteisistä sotaharjoituksista ja jopa
ulkoministeriöön liitetyt seksi- ja viinapohjaiset huhut.
Lähes kaikkia näitä illan aikana ehdit-
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tiin käsitellä; toisia syvemmin, toisia vain
pintaa silitellen.
Professori Juhani Suomi katsoi, että
tuskin koskaan Suomi on ollut niin aktiivinen ulkopolitiikassa kuin 70-luvun alkupuolella. Professori Seppo Hentilä taasen
arvioi, että 70-luku oli vaikeata aikaa presidentti Kekkosen kannalta, mutta totesi
myös, että oli Kekkosen onni, että SKP oli
hajalla, mihin kantaan Juhani Suomikin
yhtyi. Tosin Suomi arvioi, että vakautuspolitiikan kannalta SKP:n hajaannus oli
huono asia. Kun tähän liittää professori
Timo Soikkasen arvion, että 70-luvulla
demarit alkoivat kaivautua ulkopolitiikan

ytimiin, kotimaista jännitettä 70-luvun ulkopolitiikasta löytyi rutkasti.
Tarkasteltavaan aikakauteen kuului,
että kokoomusta ei illan aikana taidettu
mainita kuin kerran ulkopoliittisena toimijana, vaikka puolueen kasvu ajoittui
juuri 70-luvun eduskuntavaaleihin. ”Yleiset syyt” siis pitivät kokoomuksen näidenkin keskustelujen ulkopuolella. Tämä yksi
kerta liittyi Juhani Suomen arvioon suomalaistoimijoiden kannasta DDR:n tunnustamisasiassa. Hänen mukaansa SKDL
ja osa SDP:tä oli tunnustamisen puolella,
kun taas Kekkonen sitä vastusti. Professori
Suomen mukaan kokoomus oli Kekkosen
kanssa samalla kannalla.
Maan näkyvä ulkopolitiikka oli ollut
pitkään yhtä kuin presidentti Kekkosen
toiminta. Vuosikymmenen loppua kohti edettäessä alkoi Kekkosen väistymisen
aika. Kekkosen takana oli monta prosessia. Hänet valittiin presidentiksi yhdellä
äänellä maalaisliiton tuella. Myöhemmin
Kekkosen tärkeimmät tukijat olivat demareita. Maalaisliitto oli hänelle ongelma ja
sellaiseksi muodostui myös maalaisliiton
pitkäaikainen ulkopolitiikan ykkösmies
Ahti Karjalainen. Eikä tämän suhde viinaan ollut ongelmista vähäisin.
ETYK:n merkityksestä keskusteltiin
paljon. Vuonna 1969 tehdyn aloitteen
turvallisuuskokouksen järjestämiseksi
Hentilä näki mm. pyrkimyksenä jäädyttää
DDR:n tunnustamisprojekti. Myös Juhani
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Suomi näki ETYK:n eräänlaisena poliittisena ajoankkurina DDR:n tunnustamisen
osalta. Merimiehet tietävät ajoankkurin
välineeksi stabiloida tilanne ja hidastaa
hallitsematonta etenemistä.
Kaikki kauppapoliittiset ratkaisut ja
väännöt tehtiin 70-luvulla länteen päin.
Vaikka aivan vuosikymmenen vaihteessa, käännyttäessä siis 60-luvulta 70-luvulle, Nordek-ratkaisu kaatui, Kekkonen
vei Suomen EEC:hen. Juhani Suomi korosti erityisesti, että yksi Kekkosen lähtökohdista oli maamme kaupallisten etujen
turvaaminen Euroopassa. Samalla hän
kuitenkin alleviivasi, että 70-luvun kauppapolitiikkaa on kuvattava käsitteellä kokonaisratkaisu. Se sisälsi EEC-sopimuksen,
mutta myös suhteemme SEV:iin sekä ns.
pieniin kaalimaihin Kevsos-maihin.
Henkilösuhteet ovat aina olleet merkittävä osa ulkopolitiikkaa sekä strategisella että puhtaasti operatiivisella tasolla.
Suomen Kommunistinen Puolue hoiti yhteydet ennen Kekkosta neuvostojohtoon.
Kekkonen kuitenkin rakensi presidenttinä
vahvan suhteen Nikita Hrustshoviin, joka
taas ei noteerannut Suomen Kommunistista Puoluetta juuri lainkaan. Kun Leonid
Breznev otti Neuvostoliitossa ohjat käsiinsä, SKP:n vähemmistö loi suorat yhteydet
Leonid Brezneviin ja Hentilän mukaan oli
Kekkosen onni, että SKP oli hajalla.
Demareiden nousu ulkopolitiikan tekijöiden joukossa henkilöityi Kalevi Sor-

saan, joka oli 70-luvulla kahteenkin kertaan ulkoministerinä. Professori Soikkasen
mukaan tämä näkyi myös ulkoministeriön
virkanimityksissä. Juhani Suomi totesi kuitenkin, että demareita oli ollut aina UM:
n virkamieskunnassa, mutta puolueen jäsenyyttä ei pidetty urakehityksen perusteena. Nuorempi demarisukupolvi ajatteli
kuitenkin toisin ja sai tavoitteelleen hyvää
tukea Sorsalta.
Edelliseltä vuosikymmeneltä oli peruja ns. ”everstijuntta”, jolla oli merkittävä
rooli ulkoasioiden hoidossa, myös nimityksissä. Risto Hyvärisen kadettikoulutaustasta nimensä saanutta UM:n korkeiden
virkamiesten ryhmää pidettiin ”presidentin ykköskoneena”. Timo Soikkasen mukaan ”kone kävi loppuvaiheessa jo itsekseen”. Tätä Soikkasen kantaa oli kai tulkittava niin, että juntta ei omasta mielestään
tarvinnut tai edes odottanut Kekkosen
ohjausta ulkopolitiikkaa hoitaessaan.
Henkilökysymyksiin liittyi myös ulkoministeriön ja tasavallan presidentin kanslian välinen suhde. Näiden instituutioiden välinen ”taistelu” ei kuitenkaan ollut
niinkään puoluepohjaista kuin puhdasta
valtapolitiikkaa, Soikkanen totesi.
Molemmat kilpailivat vaikutusvaltansa
puolesta ja niiden ympärille alkoi syntyä
mitä monisäikeisin intressiryhmien verkosto. Puhuttiin Sorsan pojista ja koivistolaisista sekä Kekkosen sidosryhminä Keijo
Korhosesta, Matti Tuovisesta, kekkoslai-
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Historiailta 22.1. 2009
sista/perttuslaisista jne. Tässä kilpailussa
puheena olevalla vuosikymmenellä presidentin kanslian rooli kasvoi, professori
Soikkanen arvioi.
UKK:lla oli professori Suomen mukaan
tapana hoitaa asioita suoraan henkilöiden
kanssa monesti virkatie ohittaen. Linkkihenkilöitä Kekkosella oli kaikkialla, niin
eri puolueissa kuin yhteiskuntaelämän eri
aloillakin. Tämä Kekkosen toimintatapa
heijastui myös Kekkosen suhteisiin eri
maiden johtajiin. Mm. Ruotsin nuoreen
kuninkaaseen, Kaarle XVI Kustaaseen Kekkosella oli hyvin läheinen ja lämmin suhde. Tämä heijastui varmasti myös maiden
välisiin suhteisiin, vaikka Kekkosen suhde
kuninkaaseen oli kaikkea muuta kuin poliittinen. Se oli henkilösuhde.
Historiailtaa, joka keskittyi 70-luvun
ulkopolitiikkaan, ei tietenkään voitu käydä ilman keskustelua suomettumisesta.
Professori Hentilä totesi, että ”suomettuminen on kipeimpiä asioita maamme
historiassa, koska sitä on käytetty hyväksi
myös maan sisäisissä tilanteissa”.
Itse finlandisierung-sanan keksijäksi,
klubiveli, suurlähettiläs Antti Lassila kuvasi
saksalaisen professori Löwenthalin. Professori oli todennut kuitenkin Lassilalle,
että hän ei tarkoittanut käsitettä ensimmäistä kertaa käyttäessään Suomea. Sanan ”suomentaja” taasen lienee iltamme
isäntä, klubiveli Jyrki Vesikansa.
Juhani Suomen mukaan suomettumi-

seen liittyi paljon jälkijättöistä politiikkaa.
Osa maamme oppositiosta syötti tietoisesti ulkomaille mitä erilaisimpia ”suomettumisviestejä”, Suomi totesi.
Illan loppupuheenvuoroissa tuli muutamia kiteytyksiä, jotka hyvinkin luonnehtivat koko illan keskustelua.
Yleisön joukosta, klubiveli Timo Karvinen totesi, että ”suomettumista” on
esiintynyt sekä 1800- että 1900- luvuilla
ja että se on ollut osa pienen maan tapaa
selviytyä hengissä”.
Professori Seppo Hentilä toivoi moralisoinnin sijasta tutkimukselle lisää edellytyksiä 70-luvun historiakeskustelunkin syventämiseksi. Professori Timo Soikkanen
taasen totesi, että ”suomalaiset ovat taistelleet, kun on taistelun aika ja nuoleskelleet, kun on sen aika”. Professori Juhani
Suomi toi loppupuheenvuorossaan esille mielenkiintoisen näkökulman Suomen
puolueettomuuteen. Hänen mukaansa
Neuvostoliitto ”tunnusti” (lainausmerkit
kirjoittajan ratkaisu) Suomen puolueettomuuden 1960-luvulla, mutta Tsekkoslovakian kriisin jälkeen ei. Vastaavasti läntinen maailma ei Juhani Suomen mukaan
tunnustanut Suomen puolueettomuutta
1960-luvulla, mutta 1970-luvulla kyllä.
Hän myös totesi, että Suomella ei ole
koskaan ollut yhtä hyviä suhteita Ruotsiin
kuin meillä oli 70-luvulla.
Kalevi Suortti
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KLUBIN PERINTEINEN
JÄNISJAHTI KYTÄJÄLLÄ

Aamuhämärissä tammikuun 23 pnä
kerääntyi runsas kaksikymmentä
klubilaista Kytäjän kartanon pihalle talven perinteiseen jänisjahtiin.
Odotukset olivat korkealla. Jäniskanta, etenkin rusakoiden oli vähintään
kohtuullinen, ilma oli suotuisa, maasto houkuttelevan näköinen! Alkukankeuksien jälkeen, mm. koiria ilmaantui vain yksi. Yhteisesti kuitenkin
todettiin, että näillä eväillä.
nn Riistamestari Niko Hytösen ohjeiden jälkeen suunnistettiin metsään. Tulilla tarkastellessamme karttaa pärähti
puhelin. Hannu Vaahtio, peräpään valvojana ilmoitti tulevansa tuota pikaa mukanaan matkalta yhyttäneen metsästäjän
ja koiran! Vanha tuttu, tunsi suomalaisen
klubin. Hän oli aiemminkin metsästänyt
klubilaisten kanssa.
Koirat irti! Ne pyyhältävät oitis metsään. Miehet passiin. Pian kuuluu haukku, nyt on tosi kyseessä. Ajo polveilee
ympäristössämme, on jänistämisen
tuntua! Laukaus! Kohta saamme ihailla

komeaa, valkoturkkista jänistä. Koiralle
makupalat ja metsästys jatkuu. Ketjuissa
tapahtuu, kiersi tuolta, pääsiköhän vasemmalta läpi? Kohta tuotiin metsästä
toinen yhtä komea valkoturkki.
Ajojen välillä maistui nuotiolla kahvi
ja eväs. Nautittiin olosta ja juttua riitti.
Saaliiksi saimme vaihtelevien ja korvia hivelevien ajojen kaksi
korvaa.
Lisäksi löytyi puoliksi syöty jänis. Ilves,
joita tänä vuonna on todella runsaasti
luonnossamme oli ottanut omansa.
Tyytyväisinä palasimme autoillemme.
Olimme jälleen saaneet viettää yhdessä
monipuolisen, metsäisen jahtipäivän.
Kiitoksemme metsästysvoudeille Antti Eklundille ja Niko Hytöselle. Syvä pokkaus koirille, teitte mallikelpoista työtä.
Lopuksi suurkiitos klubiveljellemme
Yrjö Laakkoselle, joka jälleen mahdollisti
meille klubilaisille antoisan jahtipäivän!
Rainer Wulff
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Viini-ilta

EUROOPPA JYRÄSI

Eurooppa voitti käsiäänestyksessä
Uuden maailman viinit klubin Gastronomisen kerhon järjestämässä viiniillassa tammikuun lopulla.
nn Gatsronomisen kerhon puheenjohtaja Jorma Hämäläisen isännöimä ilta oli
loppuunmyyty. Paikalla oli avecien kera
75 osanottajaa.
Illan juonena oli maistella kunkin ruokalajin kohdalla aina kahta erityyppistä
viiniä. Viinit esitteli “pastori” Juha Rantala Norex Spirits Oy:stä.
Alkuruokana oli mateenmaksalla

täytetty maderulla, hollandaiskastike ja
ruiskretongit.
Toinen valkoviineistä oli voimakas
ja hunaja-arominen Cousino-Macul
Chardonney Chilestä. Täyteläinen viini
miellytti osanottajia, mutta perinteisen
Alsace?in Rieslingin mineraalisuus ja kukkaisuus vetosi enemmistöön. Wolfbergerin tuote olisi sopinut vaikka hapankaalillekin
Pääruokana nautimme peuranselystä, lämminsavuporoa, skånenperunoita
ja paistettuja tatteja. Vertailussa olivat
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Viini-ilta

Baron de Ley Reserva Riojasta Espanjasta
sekä Chileläinen Laroche Punto Alto Pinot Noir Casablanca Valleysta. Meikäläiseen puri chileläisen happokkuus ja pitkä
sekä mausteinen ja savuinen jälkimaku.
Mutta käsiäänestyksessä Riohan klassinen lihaviini sai enemmistön suosion.
“Pastori” Rantala keräsi yleisöltä kommentteja viinistä: hedelmäisyyden lisäksi
esille tuli suklaata, nahkaa ja mausteita.
Joku tarkkanokkainen löysi myös viitteitä
myskistä ja inkivääristä. Sitä kannataa

kokeilla myös kypsän espanjalaisen juuston kuten Manchegon kanssa.
Meillä oli jälkiruokana erinomaista
suomalaista Viinitarhurin juustoa. Tässä
viinit olivat kaikkein erilaisimmat.
Chileläinen Antigues Reservas Cabernet Sauvignon on syvän tummanpunainen ja mausteinen punaviini. Bourdeaux tyyppisestä mausteisesta viinistä
löytyy häivähdys lakritsia. Se olisi sopinut
myös poron seuraksi.
Vaihtoehtona oli Itävallan yhden
kuuluisimman viinintuottajan Willi Opitzin vaalean kullankeltainen Cuvée Beerenauslese. Viini on makea, mutta ei
raskas. Hyvä hapokkuus keventää sen
hedelmäisyyttä. Ja taas kädet nousivat
vieraiden pöydissä. Näyttää olevan sama
maku kuin parilla tuntemallani rotarilla,
jotka tosin juovat kaikkia viinejä, joissa
on tarpeeksi sokeria.
Illan lopuksi sopraano Annika Myller
viihdytti yleisöä. Gastronomien puheenjohtaja Jorma Hämäläinen myhäili, että
hyvin tuntui porukka viihtyvän. Se näkyi
siinäkin, että kellään ei ollut kiire kotiin
tai jatkoille maistelun päätteeksi.
Pekka Ritvos
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Nalle veti väkeä
Wahlroos totesi aluksi, ettei
Suomessa ole vielä nähtykään uusliberalismia, selitti
pankkikriisin taustat syvälle historiaan porautuen ja
toisti käsityksensä, että pankkriisin kohdalta pahin
saattaa olla ohi kesään mennenssä.
Sen jälkeen käyrät
nousevat. Esitys herätti vilkaan keskustelun ja kysymysten
tulvan.
Pekka Ritvos

Talouspolitiikin ilta veti tuvan täyteen
väkeä, kun konsernijohtaja Björn
Wahlroos otti haasteen vastaan ja tuli
puhumaan klubille aiheesta “Uusliberalismin loppu?”.
nn Aiheen ajankohtaisuus ja esitelmöitsijän nimi merkitsivät, että paikalle saapui peräti 165 klubiveljeä torstai-iltana
29.tammikuuta.
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Jyrki Koulumies kuljetti Viktoria
Kirjaillassamme 2. helmikuuta oli
mielenkiintoinen aihe ja vieras.
Illan kirjana oli Jyrki Koulumiehen
tuore teos Moskova, Mullova ja minä.
Se kertoo kesän 1983 kohutapahtumasta, Sibelius-kilpailun voittajan
Viktoria Mullovan loikkauksesta
Suomen kautta länteen. Loikkauksen
järjestäjä Jyrki Koulumies oli illassa
itse asiassa kuultuna. Veikko Sonninen isännöi.
nn Yleisradion ajankohtaistoimituksen
päälliköllä Jyrki Koulumiehellä oli heinäkuun ensimmäinen viikonvaihde 1983
poikkeuksellisen kiireinen. Perjantaina
heinäkuun ensimmäisenä oli Suomessa
vierailevan USA:n varapresidentin George Bushin pitkähkö tv-haastattelu, jota
vieras myöhästytti tunnilla. Sen jälkeen
piti haastattelu kääntää ja kirjoittaa tekstikoneelle sekä kiirehtiä salaa viimeiselle
Oulun lennolle. Seuraavaksi päiväksi oli
sovittu Viktoria Mullovan ja hänen uskotun säestäjänsä, kapellimestari Vahtang
Jordanian hakeminen Kuusamosta ja kuljettaminen Ruotsiin. Kaiken piti tapahtua
salaisesti väärillä nimillä niin lentäessä ja
yöpymishotellissa kuin autovuokraamossakin.. Hankkeen salaaminen vaati palaamaan taas sunnuntaiksi Helsinkiin.
Käsissä olivat hyvän agenttitarinan
ainekset suurine kaikkiin osapuoliin koh-

distuvine riskeineen.
Jyrki Koulumies oli toiminut Uudessa
Suomessa ja BBC:ssa toimittajana sekä palvellut kolme vuotta Yleisradion
kirjeenvaihtajana Moskovassa, jossa oli
kaupungin taide-elämään perehtyessään
tutustunut Viktoria Mullovaan. Tämä oli
voittanut 1976 nuorten Wieniawski-kilpailun ja 1980 Sibeliuskilpailun. Nuoret
taiteilijat olivat kommunistisen puolueen
nuorisojärjestön Komsomolin tarkassa
valvonnassa ja aikuiset KGB:n alaisen
Goskonsertin paimennettavina. Kuuluisuudestaan huolimatta Viktoria – Jyrki
Koulumies käyttää hänestä useimmiten
vain etunimeä ja usein tuttavallista Vikaa
– tunsi olevansa hieman Goskonsertin
syrjimä taiteilija, jolla oli vaikeuksia saada
konsertteja kotimaahan sekä ulkomaille.
Eräällä Norjaan suuntautuneella konserttimatkallaan Viktoria kertoi Jyrkille haaveestaan päästä länteen.

Yhteinen salasuunnitelma
Jyrki Koulumies tutustui Viktorian henkilöhistoriaan tarkemmin vasta palattuaan
kolmevuotiselta Moskovan komennukseltaan takaisin Suomeen.
Nyt norjan matkalla alettiin yhdessä
tehdä salaista suunnitelmaa. Jännityksen
kohteita oli monia, eikä pienin se, saako Viktoria luvan tulla konsertoimaan
Suomeen. Jännitystä riitti viime hetkeen,
sillä lippuja oli jo myyty kiertueen kon-
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Mullovan Ruotsiin

Ongelmansa toi myös
taiteilijoiden vahdiksi
lähetetyn KGB:n edustajan
harhauttaminen. Siina auttoi
hänen persoutensa lahjoille
ja halunsa mennä niitä
lupailevalle bussiretkelle.

sertteihin, ennen kuin matkalupa viime
hetkellä annettiin. Kiertueen pohjoisin
paikkakunta Kuusamo valittiin loikkauspaikaksi.
Ongelmansa toi myös taiteilijoiden
vahdiksi lähetetyn KGB:n edustajan harhauttaminen. Siina auttoi hänen persoutensa lahjoille ja halunsa mennä niitä
lupailevalle bussiretkelle. Viktoria ja Vahtang jäivät ”harjoittelemaan” hotelliin.
Tarkkaan suunnitelmaan kuului Neuvostovaltion lainaaman arvoviulun kipeää tehnyt jättäminen koteloineen
hotellihuoneen vuoteelle sekä vaatteiden sijoittaminen niin, että ne kertoivat
piipahtamisesta johonkin lähelle. Kaikki
jäljet pyrittiin peittämään. Yhteydenpito
oli hankalaa, kun ei ollut kännyköitä ja
linjapuhelimiin olisi voinut jäädä jälkiä.
Yhdessä ei voinut näyttäytyä. Taiteilijat
luottivat täydellisesti auttajaansa ja hänen yksityiskohtaisen tarkkoihin suunnitelmiinsa.

Sen toteutuminen
Oulun lentokentältä vuokrattuun autoon
tuli Oulusta Koulumiehen uskottu valokuvaaja Caj Sundman, joka oli lentänyt
Ouluun eri koneella. Kuusamon hotellista kävelivät vaivihkaa sivummalla odottavan auton luo Viktoria ja salaisuuteen
vihitty säestäjä Vahtang. Matka sujui lauantain hiljaisena iltapäivänä jännityksen
vallassa ongelmitta, eikä Tornion tullis-
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sakaan ollut muita suomalaisautoja. Kukaan ei kysynyt matkaajien papereita.
Ruotsin puolelle päästyä Jyrki Koulumies ilmoitti, että lännessä ollaan – Suomi ei ollut täyttä länttä, koska sieltä kiinni saatu pakolainen olisi palautettu.
Viktoria ihmetteli, missä se raja oli,
kun hän ei huomannut sitä, rajalta kun
puuttuivat leveä rajavyöhyke, puomit,
piikkilangat ja yrmeät asemiehet. Jännitys takapenkillä laukesi vapauttavaan
nauruun.
Tunnin matkan päässä Luulajassa
odottivat väärillä nimillä varatut hotellihuoneet, illallinen ja lentoliput Tukholmaan. Vielä viimeiset ohjeet: Älkää
puhuko venäjää, ilmoittautukaa Tukholmassa ensin Ruotsin poliisille ja sitten
USA:n lähetystöön. Caj Sundman jäi
hoitelemaan isännyyttä, kun Jyrki Koulumies käänsi auton takaisin kohti Oulua ja
palasi sieltä lentäen Helsinkiin, jossa hän
jo sunnuntaiaamuna osallistui korostetun näkyvästi varapresidentti Bushin
lehdistötilaisuuteen. Oli tärkeää näkyä
paikalla.

Kohu-uutinen
Maanantaina oli Ilta-Sanomien etusivun
ja sisäaukeaman uutinen loikkauksesta Jyrki Koulumiehen ennalta tekemin
tekstein ja Caj Sundmanin Tukholmassa
tunnistettavilla taustoilla varustetuin kuvin. Jättiotsikkona oli MULLOVA LOIK-

Jyrki Koulumies piti vuoteen
2007 saakka toimintansa
salaisena. Tuolloin hän
Viktorian Suomeen tekemän
konserttimatkan yhteydessä
kertoi tälle, että aikoo
nyt eläkkeelle päästyään
kirjoittaa kirjan, jossa
kertoo totuuden. Viktoria
ilahtui: ”Vihdoin minäkin voin
lopettaa valehtelun.”
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Jyrki Koulumies kuljetti
Viktoria Mullovan Ruotsiin
KASI. Uutinen oli suunniteltu yhdessä
päätoimittaja Martti Huhtamäen kanssa.
Caj Sundman oli kiirehtinyt sunnuntaina Tukholmasta Helsinkiin tuomaa kuviaan.
Viktoria Mullova säestäjineen ilmoittautui ohjeiden mukaisesti Tukholmassa
Ruotsin viranomaisille ja USA:n suurlähetystöön turvapaikan hakijoiksi – lähetystön ovet avautuivat vasta tiistaina. He
matkustivat USA:han, mutta Viktoria ei
viihtynyt siellä, vaan muutti Lontooseen,
jossa hänellä on oma talo ja perhe. Jyrki Koulumies on siellä odotettu vieras.
Kapellimestari Vahtang Jordania toimi
kapellimestarina Tenneseessä ja avioitui
uudelleen edellisen perheen jäätyä Neuvostoliittoon. Hän kuoli 2000-luvun alussa. Viktoria on konsertoinut eri puolilla
maailmaa.
Jyrki Koulumies piti vuoteen 2007
saakka toimintansa salaisena. Tuolloin
hän Viktorian Suomeen tekemän konserttimatkan yhteydessä kertoi tälle, että
aikoo nyt eläkkeelle päästyään kirjoittaa
kirjan, jossa kertoo totuuden. Viktoria
ilahtui: ”Vihdoin minäkin voin lopettaa
valehtelun.”

Moskovan ahdistavaa elämää
Mullova-tarina käsittää Koulumiehen kirjasta vain loppuosan. Teos on muilta
osiltaan mielenkiintoista kuvausta 1970ja 1980-luvun Neuvostoliitosta, joissa

”kommunismi ja vallankumous olivat
opettaneet tavallisen kansankin valehtelemaan”. Tuntui, että joka toinen ihminen oli KGB:n tarkkailija ja ilmiantaja.
Suomalainen toimittaja joutui sukkuloimaan tällaisessa kentässä ja keksimään
harhautuskeinoja sekä hämmästelemään
suomettuneiden poliitikkojen ja toimittajien käyttäytymistä. Monet kaskut värittävät elävää kerrontaa. Tämäkin osa
kirjaa palkitsee lukijansa.
Antti Henttonen
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Riitan päivää salsan tahdissa
Riitan päiviä on tanssittu 1980-luvulta lähtien tammi-helmikuun vaihteessa.. Aikanaan Riitta kyllästyi juhlinnan
kohteena olemiseen ja vuonna 2002
Klubilla ruvettiin pitämään ”talventaittamistanssiaisia”. Tänä talvena
juhlittiin sitten molemmissa nimissä
perjantaina 06.02.2009.

Alkuilta Riitan merkeissä
nn Ilta aloitettiin onnittelemalla Riittaa ”triplakvartetin” voimin. Neljätoista kuorolaista lauloi Riitalle ja kolmelle
muulle juhlivalle rouvalle Henrik Lambergin johdolla hempeimpiä serenaadejaan rehvakkaan Poijat, poijat- kappaleen jälkeen. Lopuksi rouvat kukitettiin
komein, punaisin ruusuin. Illan aikana
varatuomari Martti Raikamo muisteli Riitan päivän tapahtumia vuodelta 1984
ja antoi muistolahjan Riitalle, jotta tälle
muistuisivat mieleen Klubin tapahtumat
vuosien varrelta vielä tulevan poisjäämisensä (30.06.2009) jälkeen.

Ruokailua kuubalaiseen tapaan
Ravintoloitsijamme oli taas paneutunut
illan teemaan. Niinpä söimme aluksi katkarapu-kookoskeittoa. Noutopöydästä
sai sitten ahdata lautaselleen marinoitua bataattia, valkosipulilla maustettua
munakoisoa, papusalaattia, mango-tomaati-sipuli-banaanisalaattia, kana-papaijasalaattia, maustettua perunasalaat-

tia, paistettua maissia ja okraa, tomaattidippiä, porsasta Bodequitan tapaan,
Mojo-kastiketta sekä Congria eli riisiä ja
papuja. Jos herrat pitävät kotioloissa kuubalaista iltaa, pankaapa resepti muistiin.
Juomina riittivät yleisesti valkoiset ja punaiset viinit, mutta kuorolaisille varsinkin
tuli tarjota myös teräviä, koska oli varauduttu snapsi- ja viinilauluihin.

Ilta jatkui iloisesti tanssien
Orquesta Tri Cohiba valtasi illan mittaan estraadin. Ruokailun yhteydessä
trio soitteli taustamusiikkia. Kun sitten
ruokailu alkoi päättyä, orkesterin koko
suureni ollen parhaimmillaan yhdeksän
soittajaa ja laulajaa. Jo kaksikymmentäviisi vuotta täyttänyt orkesteri, jonka nimi
painovirheen takia muuttui alkuaikoina
Trio Cohibasta Tri Cohibaksi on erikois-
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Orquesta Tri Cohiba soittamassa. Esiintyjät vasemmalta: Bobby Barrera (timbales-peltirummut), Harlem Curbelo (trumpetti, flyygelitorvi), Kaisa Siirala (saksofoni), Janne
Gutierrez (vetopasuuna), Mikko Hyttinen (basso, huilu,treskitara), orkesterin perustaja
ja johtaja Timo Seppälä (piano) sekä eturivissä vasemmalta istumassa Mika Rytkönen
(congi), Roberto Cueto (yhtyeen päälaulaja,kitara) ja viimeisenä toinen perustajajäsen
värikäs pipo päässä Olavi Kolliander (soittimina maracas ja pyykkilautamainen guiro).

tunut kuubalaiseen musiikkiin. Orkesterin perustajan varatuomari, toimitusjohtaja Timo Seppälän kertoman mukaan
kuubalainen musiikki on – kuten Kuuba
ylipäätään – useiden kulttuurien yhdistelmä. Pääasiallisesti espanjalaisten kautta tulleeseen eurooppalaiseen kulttuuriperintöön on sekoittunut alkuperäisten
intiaanien, jopa kiinalaisten, mutta eritoten afrikkalaisten kulttuurien mehukas
osuus. Melodisesti pelkistetty eurooppalainen musiikki on saanut afrikkalaisen
polyrytmin, jossa eri soittajien ja laulajien
osuudet ovat ikään kuin säikeitä. Yhdessä
nuo säikeet muodostavat kudoksen, vähän niin kuin kankaan.
Kuuba on musiikin aarreaitta ja hämmästyttävän paljon musiikkia on lähte-

nyt tuolta pieneltä saarelta ja valloittanut
maailman. Varsinaisena orkesterimusiikkina kehittyi 1800-luvulla , samaan aikaan kuin Ragtime USA:n puolella, danzon, josta sitten kehittyi Son Cubano.
Sitä alettiin USA:ssa kutsua 1950-luvulla
salsaksi. Salsan lisäksi orkesteri soitti illan
mittaan boleroita, jotka ovat tunnelmallisia ja hitaampia kappaleita, joissa on
useimmin aiheena rakkaus sekä sekä rytmikästä cha-cha-chaata. Musiikista Seppälä halusi painottaa, että salsa on amerikkalaisten ”gringojen” antama nimitys
Son Gubananolle. Samba puolestaan on
rytmiikaltaan aivan toisenlaista musiikkia
kuin noin kuusituhatta kilometriä etelämpänä Etelä Amerikassa. Karnevaalipukuisia tyttöjä löytyy koko latinalaisesta
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Riitan päivää salsan tahdissa
letkeästi salsaten. Paikalla
olleet kuusikymmentä kuulijaa saattoivat hyvinkin aistia orkesterin lämpimässä
Kuuban illassa sikari suussaan soittamassa ja välillä
rommia maistellen.
Ensitapaaminen orkesterin kanssa oli mieluisa- jatkoa odotellen ja nyt
mukana olleena keväisin
terveisin
Jouko Liusvaara

Amerikasta, mutta Kuubassa karnevaalikulkueessa tanssitaan rumbaa ei
sambaa. Tämä rumba ei
ole samaa kuin se, josta puhutaan kilpatanssin
yhteydessä. Jos vertaa
kuubalaisten salsatanssia
kilpatanssijoiden lattaritansseihin, voi sanoa heti, että se on paljon sensuellimpaa, nätimpää ja
luonnollisempaa.
Ilta pimenikin sitten
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Klubille uusi keilamestari
Toista kertaa klubin keilailumestaruuskilpailuihin osallistunut Pekka
Lehtonen yllätti voittamalla kaikki
vanhat mestarit ja vei tämän vuoden
tittelin omakseen. Neljän pelatun
sarjan jälkeen näytti viime vuoden
mestari Rauli Askolin vievän voiton.
Vaihto uudelle rataparille ei ollutkaan
helppo ja siinä samassa pöydässä pelannut Pekka Lehtonen nousi rinnalle
ja ohi. Tiukat kilpailut pidettiin perinteisessä Ruusulankadun keilahallissa
kuuden sarja kilpailuna helmikuun
19. päivänä. Keilailun hyvä tasoitusjärjestelmä mahdollistaa myös harrastajien pärjäämisen tässä kilpailussa. Toivottavasti saamme heitä ensi
vuonna mukaan enemmän. Parhaan
puhtaan tuloksen heitti Rauli Askolin.

Tulokset:
1. Pekka Lehtonen
2. Rauli Askolin
3. Heikki Sarso		
4. Jouni Palmgren
5. Leif Nordin		
6. Matti Santonen

1314
1270
1208
1174
1173
1105

Kuvassa edellinen mestari Rauli Askolin
ojentaa pokaalin Pekka Lehtoselle Heikki
Sarson todistaessa tittelin siirtymistä.

89

90

Helsingin Suomalainen Klubi

DIGIKU

Helsingin Suomalainen Klubi 10.2.2009

Klubin kamerakerho kokoontui jälleen
runsaan kahdenkymmenen
klubiveljen
voimin helmikuun 10. päivänä
Helsinki-salissa.
Vieraanamme oli
Canon Oy:n asiantunteva kouluttaja
Olli Turtiainen. Illan
aikana kävi muuten
ilmi, että Olli oli edellisen kerran vieraillut
esitelmöimässä Klubin tilaisuudessa tasan 10 vuotta sitten.
Tuolloin ensimmäiset digitaalikamerat olivat juuri tulleet
kuluttajamarkkinoille. Nykyisin
tasku- sekä järjestelmäkameroiden kirjo on valtava. Digikamera löytyy myös jo lähes
jokaisesta kännykästä.
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UVIA

DIGIKUVAAJAT LIIKKEELLÄ

nn Vauhdilla kehittyvien digikameroiden myötä kuvaajien ratkaistavaksi on
tullut liuta uusia kysymyksiä. Juuri näitä
Olli Turtiainen käsitteli illan aikana kiehtovalla ja asiantuntevalla otteella.
Olli vertasi digikuvausta filmikamera-aikaan toteamalla, että digikamerakuvaus on yhtä kuin filmikamerakuvaus
yhdistettynä vanhan ajan valokuvalaboratorioon. Filmille kuvaavan kameramiehen osuus päättyi siihen, kun rulla lähetettiin kehitettäväksi. Tulokset nähtiin
viikon parin päästä. Jännitystä riitti mm.
sen osalta, olivatko kohteiden silmät
auki vai kiinni ja olivatko valotusarvot taikka kuvan sommittelu osuneet
nappiin.
Nyt kuva tallentuu muistikortille, josta se siirretään yleensä tietokoneeseen “jatkotyöstettäväksi”. “Kehityksen”, siis kuvan rajauksen sekä mm.
valoisuuden, värisävyjen ja kontrastien
säädön, tekee kuvaaja itse. Ensimmäiset
arviot otoksista voi tehdä myös jo heti
kuvanottohetken jälkeen. Epäonnistuneet voi poistaa välittömästi. Uuden voi
ottaa saman tien.
Klubiveljien kysymykset kohdistuivat
juuri näihin kahteen “kuvausprosessin”
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ääripäähän. Millä säädöillä eri tilanteissa olisi viisasta kuvata ja miten kuvankäsittelyohjelmilla kuvaa voidaan
vielä “entisestään” parantaa?
Kun tähän lisätään kuvien
arkistointiohjelmistoihin liittyvät kysymykset, on helppo arvata, että digikamerakerholle riittää ohjelmaa
vielä vuosiksi.
Helmikuun sisältörikkaasta digikameraillasta on
syytä lähettää lämmin kiitos
tuotepäällikkö Olli Turtiaiselle sekä Canon Oy:lle.

***

Seuraava Digikamera- ja
luontokuvausilta tiistaina
7.4.-09 klo 19.00 Helsinki-salissa. Ruokabuffet on tarjolla
klo 17.30 alkaen.
Huhtikuun digi-illassa keskitytään useimmin
eteen tuleviin kuvaustilanteisiin, kuten maisemakuvaus eri vuodenaikoina, potretit ja
luonnon kuvaaminen. Vieraanamme
on Kamera-lehden
senioritoimittaja ja tunnustettu
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DIGIKUVAAJAT LIIKKEELLÄ
alan kouluttaja Asko Vivolin. Hän opastaa
meitä kuvaesimerkkien avustuksella mm.,
miten eri kamerasäädöt vaikuttavat lopputulokseen ja mihin erityisesti on hyvä
kiinnittää huomiota halutun lopputuloksen syntymiseksi. Lisäksi klubiveli Lasse
J. Laine vie meidät eksoottisten lintujen
maailmaan kuvakertomuksellaan.

***

Arktika-kuvausretki itäisen Suomenlahden saaristoon 16.-17.5-09. Jo perinteeksi muodostunut omakustanteinen
kuvaus- ja luontoretki Haminan Rakinkotkaan ajoittuu parhaaseen arktisten
lintujen muuttoajankohtaan. Oppaina
toimivat klubiveljet Lasse J. Laine ja Pertti Salolainen. Lintujen ja luonnon kuvaamisen ohella retki tarjoaa mahdollisuuden viettää nautinnollista viikonloppua 1800-luvun saaristolaiskylämiljöössä
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston
naapurissa.
Jos olet kiinnostunut retkestä, ota yhteyttä Kalevi Suorttiin (p. 050-1949 tai
sähköp. kalevi.suortti@kolumbus.fi).
Kalevi Suortti
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Helmikuun klubi-ilta:

Talouskriisin vaikutukset eläkkeisiin
jäävät kohtuullisiksi
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen
toimitusjohtaja Sixten Korkman ja
valtiotieteiden lisensiaatti Iikko B.
Voipio. Kaikki kolme ovat, tosin eri
tavoin, olleet vaikuttamassa suomalaisen työeläketurvan muotoutumiseen ja sen arviointiin. Illan aiheena
oli, miten suomalainen eläkejärjestelmä selviytyy finanssikriisin ja suurten
ikäluokkien puristuksessa.
nn Toimitusjohtaja Jukka Rantala kiinnitti alustuksessa huomiota siihen, miten taloudellisesti kestävällä pohjalla
suomalainen työeläketurva on. Suurista
ikäluokista johtuen eläkemenorasitus on
lähivuosina poikkeuksellisen suuri. Varautumiskeinoina ovat riittävät työeläkerahastosijoitukset ja niiden tuotot sekä
nykyistä pidempään työssä jatkaminen.

Lisänousupainetta
työeläkemaksuun
Työnantajien ja palkansaajien maksamien työeläkemaksujen nousupaine on
pidemmällä aikavälillä 4-5 prosenttiyksikön luokkaa. Finanssikriisin aiheuttamilla
arvioitua matalammilla työeläkerahastojen sijoitustuotoilla on kehitykseen merkitystä. Jukka Rantalan arvion mukaan
alentuneet sijoitusten arvot aiheuttaisivat pitkän aikavälin laskennalliseen maksutasoon lähes prosenttiyksikön lisänousupaineen.
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Helmikuun klubi-ilta
Heikon talous- ja työllisyyskehityksen
vaikutukset eivät työeläkkeiden rahoituksen näkökulmasta ole yhtä hankalia kuin
joillakin muissa yhteiskunnan osa-alueilla. Työeläkettä ansaitaan työn tekemisestä maksetusta palkasta. Tulevat eläkemenot jäävät alemmiksi, kun työtä tehdään
vähemmän ja palkkakehitys on arvioitua
pienempi. Huono reaaliansiokehitys nostaa kuitenkin osaltaan edelleen työeläkemaksutarvetta.
Toimitusjohtaja Rantalan mielestä
nähtävissä olevassa finanssi- ja talouskriisillä ei ole dramaattisia vaikutuksia
työeläketurvaan ja sen rahoitukseen. Tilanteen hallittavuutta lisäävät myös vastikään tehdyt toimenpiteet. Eduskunta
sääti nopealla aikataululla valmistellun
lain, jonka ansiosta työeläkevakuuttajien ei tarvinnut realisoida osakesijoituksia
joustamattomien vakavaraisuussäännösten vuoksi. Työmarkkinajärjestöjen tammikuun lopussa sopimassa nk. sosiaalitupossa linjattiin työeläkemaksujen ja
–etuuksien kehitystä aina vuoteen 2014
asti.

Tarvitaan ”Suunnitelma B”
Toimitusjohtaja Sixten Korkman luonnehti tehtyjä eläkepoliittisia linjauksia oikean suuntaisiksi, mutta riittämättömiksi.
Haasteet, kuten talouskriisi ja ikääntymiskehitys, ovat niin mittavia, että työeläkkeiden uudistamisessa tarvitaan vaihto-

ehtoinen etenemisura, ”suunnitelma B”.
Toimenpiteet ja toiveikkuus eivät yksin
riitä, jotta tulevatkin sukupolvet saisivat
taloudellisesti kestävän ja riittävän eläketurvan. Eläkeputken, osa-aikaeläkkeen ja
vuorotteluvapaan poistaminen tulisikin
toteuttaa nopeasti.
Korkman antoi sinänsä tunnustusta
Jukka Rantalan johtamalle työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmälle uusista eläkejärjestelmää sopeuttavista
toimenpiteistä. Eläkejärjestelmämme on
edelleen ”rempallaan”, mutta vähemmän kuin ennen. Korporaatioiden toiminta ylittää kuitenkin sen, mitä eduskunnan yksin tekemillä päätöksillä saataisiin aikaan.
Iikko B. Voipio tarkasteli eläketurvan
historiallista kehittymistä pitkällä aikajänteellä. Vuoden 2005 eläkeuudistuksessa palattiin tietyllä tavalla eläkkeiden
määräytymisessä alkuruutuun. Vaikka
järjestelmää onkin tehty kestävämmäksi, tarvitaan kiireesti seuraava eläkeuudistus. Työurat ovat Suomessa edelleen
liian lyhyitä. Täyden eläkkeen tulisi saada
vasta 50 palveluvuoden jälkeen.

Eläkeindeksi keskustelutti
Alustusten jälkeen käytiin vilkas ja monipolvinen keskustelu. Sen yhteydessä käsiteltiin erityisesti niin kutsuttua taitettua
indeksiä. Sillä tarkoitetaan indeksiä, jonka ansiosta eläkkeitä tarkistettaisiin puoli-
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väli-indeksillä, jossa palkkojen ja hintojen
muutosten painoarvo olisi yhtä suuri.
Nyt hintatason muutoksen osuus on
80 prosenttia ja ansiotason muutoksen
osuus 20 prosenttia. Keskustelussa mielipiteet jakautuivat, voimakkaastikin. Toisaalta painotettiin nykyisten eläkkeiden
kehityksen riittämättömyyttä, toisaalta
taloudellista kestävyyttä. Puoliväli-indeksiin siirtyminen merkitsisi pidemmällä
aikavälillä miljardiluokan vuosittaista lisäystä aiemmin kuvattuun tulevaan työeläkemaksurasitukseen.
Työssä jatkamisen pidentämisen realistisuus oli toinen keskustelua kirvoittanut teema. Sen edellytyksiä nykyisessä
talous- ja työllisyyspoliittisessa ilmastossa epäiltiin. Jatkamisen pidentäminen
nähtiin kuitenkin yleisesti välttämättömänä, jotta olojen taas parantuessa työn
tekijöitä olisi riittävästi ja eläkejärjestelmä olisi kestävällä pohjalla. Samanaikaisesti kuitenkin asenneilmaston pitäisi
muuttua tuntuvasti. Eläkeikää lähestyvät
johtajat voisivat tehdä viimeiset vuodet
asiantuntijatyötä ja asiantuntijat vaikkapa hoivatyötä.
Pekka Piispanen
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Eläkeläisetkö
perusteeton rälssi?
Klubin eläkeilta 19.2. jätti syvästi
pahan mielen. Kansantaloudelliset
perusteet sille, ettei eläkerahastoja
voi sulattaa eläketason ylläpitämiseksi, on toki pakko ymmärtää. Mutta.
nn Toimin Eläketurvakeskuksen apulaistiedotuspäällikkönä kolme vuotta ja
tiedotusosaston päällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä kuusitoista vuotta. Koko
tämän ajan vakuutimme kansalle, että
työeläke on eläkeajaksi siirretty palkan
osa: palkkaa, jonka työntekijä on siirtänyt aktiiviajastaan eläkkeekseen. Työeläkejärjestelmän isä, professori Teivo
Pentikäinen, jonka moraali oli epäilysten
yläpuolella, meille vakuutti, että tämä on
työeläkkeen perusidea. Hän oli myös laatinut pitkälle ulottuvat ennusteet. Niiden
mukaan toimimme.
Sittemmin eläkeindeksi taitettiin,
eläkkeen laskentaperustetta huononnettiin toistuvasti. Pentikäisen logiikka on
siis purettu. Kun vielä eläkkeen verotus
on ankarampaa kuin samankokoisen palkan, käteen jää, että minusta ja silloisista
työtovereistani jälkikäteen tehtiin valehtelijoita. Onneksi pelastauduin ajoissa
kunniallisiin töihin kulttuurihallintoon.
Keskustelun kuluessa käytettiin yleisöstä kaksi (ehkä useampia, poistuin kesken) loukkaavaa puheenvuoroa. Muuan klubiveli lausui, että työeläke on ansaitsematonta rahaa, kuten muinaisen

aatelin verovapaus, koska se on poissa
nykyisestä kansantaloudesta. Olemme
maksaneet eläkkeestämme. Ja mihin eläkeläinen eläkkeensä käyttää? Ostaa palveluksia, tavaraakin, ja maksaa veroja,
osallistuu siis kansantalouteen.
Toinen klubiveli väitti, että nykyinen
työikäispolvi tekee enemmän töitä kuin
me aikoinamme. En tiedä, missä veli on
työikänsä lekotellut, mutta kun ajattelen
niitä kuusikymmentuntisia työviikkoja,
joita minä ja työtoverini teimme monet
vuodet, hän puhukoon vain omasta puolestaan. Yhtään väheksymättä nykyisten
aktiivien ponnistuksia.
Yrjö Larmola
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ERITYISPOMINTOJA KEVÄÄN
OHJELMASTA
RIITTA MALMBERGIN PÄÄTTÄESSÄ PITKÄN JA
KLUBILAISTEN SUURESTI ARVOSTAMAN KAUTENSA KLUBIN
RAVINTOLOITSIJANA OLET TERVETULLUT RIITAN KUNNIAKSI
KLUBILLA PIDETTÄVÄLLE JUHLAVASTAANOTOLLE TORSTAINA
14. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA KLO. 17-19. (EI PUHEITA)
ILMOITTAUTUMINEN 20.4. MENNESSÄ NETISSÄ TAI
SÄHKÖPOSTILLA
RAVINTOLAMYYNTI@KLUBI.FI
TAI LOUNASAJAN ULKOPUOLELLA PUHELIMITSE
(09) 586 8834
Kokouskutsu
Helsingin Suomalainen Klubi ry:n jäsenet
kutsutaan täten maaliskuun 19 päivänä
2009 kello 19.00 alkaen Klubin tiloissa
Kansakoulukuja 3 Helsingissä pidettävään varsinaiseen kevätkokoukseen. Kokouksessa käsitellään Klubin sääntöjen 9
§:ssä mainitut kevätkokoukselle kuuluvat
asiat sekä lisäksi toisessa käsittelyssään
johtokunnan esitys Klubin sääntöjen
muuttamisesta.
Sääntöjen muuttamisesta pidetään
informaatiotilaisuus kokouspäivänä Klubin Pohjola-kabinetissa. Tilaisuus alkaa
kello 18.00 ja päättyy kevätkokouksen
alkaessa.
Helsingissä 22.1.2009
Johtokunta

2.4 17:00
Moottoripyöräilystä
kiinnostuneet kokoontuvat
Klubille päättämään kesän
tapahtumista.

Kirjaillassa
Maanantaina 6.4.2009 arkeologi ja tiedetoimittaja, fil.maist. Marjo T. Nurminen esittelee teoksensa (Tiedon tyttäret.
Oppineita, eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen), joka sai Tieto-Finlandia-palkinnon vuonna 2008.
Isäntänä Veikko Sonninen. Ruokabuffet 17.30-19.00. Suositellaan ilmoittautumista.
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KLUBIN
TENNISMESTARUUSKISAT
2009
Suomalaisen klubin tenniksen kaksinpelimestaruuskisat järjestetään 27.29.3.2009 Talin Tenniskeskuksessa. Sarjat ovat alle 55 vuotta, 56-69 vuotta ja
yli 70 vuotta. Ottelut pelataan paras
kolmesta erästä ratkaisevan erän ollessa
pitkä tie-break (10). Ensimmäiset ottelut
alkavat perjantai-iltapäivällä ja kisat jatkuvat pelaajamääristä riippuen sunnuntaihin 29.3. saakka. Osallistumismaksu
on 20 euroa.
Ilmoittautumiset 23.3.2009 mennessä sähköpostilla jussi.neste@talintenniskeskus.fi tai puhelimitse Jussi Neste
050-5883250 ja maksamalla osallistumismaksun 20 euroa Klubin ilmoittautumistilille 147030-254808. Otteluaikatiedustelut 25.3.2009 alkaen Jussi Neste
050-5883250.

07.04. Digikamera- ja
luontokuvausilta
Teemailta alkaa klo 19 Helsinki-salissa.
Ruokabuffet on tarjolla klo 17.30 alkaen.
Illan aikana keskitytään useimmiten
eteen tuleviin kuvaustilanteisiin, kuten
maisemakuvaus eri vuodenaikoina, potretit ja luonnon kuvaaminen. Asiantuntijan ja kuvaesimerkkien avulla tarkastellaan, miten eri kamerasäädöt vaikuttavat
lopputulokseen ja mihin erityisesti on
hyvä kiinnittää huomiota halutun lopputuloksen syntymiseksi.
Lisäksi saamme kuvien jälkikäsittelyyn ja arkistointiin liittyviä vinkkejä. Illan
isäntänä Kalevi Suortti.
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ERITYISPOMINTOJA KEVÄÄN
OHJELMASTA
Kalastuksen teemailta
torstaina 2.4. klo 18.00
Kalastus on klubiveljien keskuudessa
suosittu harrastus, ja Klubilla on pitkä
perinne vuosittaisten kalastustapahtumien järjestämisessä. Näillä syksyisillä
Sipoon saaristoon suuntautuneilla kalastusreissuilla on ollut tapana kalastuksen ja mukavan yhdessäolon lisäksi jakaa
myös informaatiota kaloista sekä niiden
käsittelystä
Nyt Klubilla järjestettävän teemaillan aiheena on Suomenlahden kalat,
jossa kalataloustieteen professori Hannu Lehtonen kertoo Suomenlahden kalakannasta ja sen kehitysnäkymistä, ja
kalastusvälineiden asiantuntija ja kalastuksenvalvojanakin toiminut Yrjö Valtia
siitä, miten ja millä välineillä kala käy
pyydykseen. Lisäksi mukana on Klubin
kalastusreissuilta tuttu limnologi ja tutkija Kari Nyberg, joka on paitsi mainio
persoona myös Suomen parhaita kalankäsittelijöitä
Esitysten ja keskustelun päätteeksi
nautitaan luonnollisesti Suomenlahden
kalasta valmistettava ateria, jonka suunnittelussa on mukana Klubin gastronominen kerho. Tilaisuuteen suositellaan
ilmoittautumista.

16.-17.05. Arktinen
kuvausretki itäisen
Suomenlahden saaristoon;
Toteutamme jo perinteeksi muodostuneen omakustanteisen retken Haminan
Rakinkotkaan ajankohtana, jolloin arktisten lintujen päämuutto tapahtuu.
Mukana opastamassa ovat klubiveljet Lasse J. Laine ja Pertti Salolainen.
Lintujen ja luonnon kuvaamisen
ohella retki tarjoaa mahdollisuuden viettää mukavassa porukassa nautinnollista
kevätviikonloppua 1800-luvun saaristolaiskylämiljöössä Itäisen Suomenlahden
kansallispuiston naapurissa. Maukkaat
saaristolaisateriat, kalliosavusauna, monimuotoinen luonto ja klubihenkinen
illanvietto kuuluvat myös retken kohokohtiin.
Jos olet kiinnostunut retkestä, ota
yhteyttä Kalevi Suortti joko puhelimitse
(050-1949) tai sähköpostilla os. kalevi.
suortti@kolumbus.fi
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Vuonna 2009 Klubin johtokunnan
sekä toimikuntien ja Klubilehden
toimituskunnan jäseninä toimivat
seuraavat henkilöt:
Klubin johtokunta:
Toimitusjohtaja Johannes Koroma
puheenjohtajana,
Varanotaari Pertti Virkkunen
varapuheenjohtajana,
Hovioikeudenlaamanni Elias Iirola,
Diplomi-insinööri Jari Karpakka,
Diplomi-insinööri, kiinteistöjohtaja
Kari Karvonen,
Diplomi-insinööri, MSJBS,
MBA Tuomas Koljonen,
Vuorineuvos Jere Lahti,
Laulutaiteen lehtori
Henrik Lamberg
Eversti Pekka Rapila.

Talous- ja hallintotoimikunta:
Pertti Virkkunen, pj
pertti.virkkunen@sibelius.fi
Lauri Jouppi
Kari Karvonen
Juha Kojonen
Jussi Koskinen
Markus Miettinen
Jarmo Pekkala
Juhani Selinheimo

Ohjelmatoimikunta
Olli Alho, pj
olli.alho@fonet.fi

Leif Eklöf
Elias Iirola
Aarno Kaila
Jari Karpakka
Henrik Lamberg
Pekka Piispanen
Pakka Rapila
Pekka Ritvos

Kulttuuritoimikunta
Henrik Lamberg, pj
henrik.lamberg@luukku.com
Rainer Friberg, Kuoro
Elias Iirola, Klubin taideteokset
Timo Kivi-Koskinen, Orkesteri
Keijo Kulha. Teatteri
Antti Lassila, Kuvataide
Kauko Lehti, Kirjasto
Weijo Pitkänen, Kuvataide
Veikko Sonninen, Kirjallisuus
Tuomo Tuomi, Kieli- ja
kulttuurihistoria
Ari Mentu, sihteeri

Viestintätoimikunta
Pekka Rapila, pj
pekka.rapila@kolumbus.fi
Leif Eklöf,
Veikko Hannula
Ari Huovinen
Elias Iirola
Leif Nordin
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Teppo Oranne
Pentti Paalu
Nikolai Ylirotu

Harrastustoimikunta
Jari Karpakka, pj
jari.karpakka@kolumbus.fi
Matti Ahjopalo, Matkailu
Ahto Alander, Biljardi
Leif Eklöf, Maanpuolustus
Pellervo Erkkilä, Skruuvi
Jorma Hämäläinen, Gastronomia
Ensio Mäntylä, Kalastus
Jussi Neste, Tennis
Jussi Papinniemi, Golf
Kaj Sarpaneva, Veneily
Heikki Sarso, Keilailu
Kalevi Suortti, Digikamera ja
luontokuvaus
Hannu Vaahtio, Ammunta,
Moottoripyöräily
Rainer Wulff, Metsästys ja Viron kieli

Klubilehti
Leif Eklöf, päätoimittaja
webmaster@klubi.fi
sekä toimittajat:
Veikko Hannula, kuvatoimittaja
vhannul@attglobal.net
Antti Henttonen
antti.henttonen@suomiforum.com

Elias Iirola
elias@iirola.fi
Yrjö Klippi, graafikko
yrjo.klippi@klippidm.fi
Yrjö Larmola
yrjo.larmola@welho.com
Kauko Lehti
kauko.lehti@24.fi
Erkki Nordberg
enordber@welho.com
Weijo Pitkänen
weijo.pitkanen@elisanet.fi
Jyrki Vesikansa
jyrki.vesikansa@kolumbus.fi
Tauno Äijälä
tauno.aijala@luukku.com
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KEVEIN ASKELIN
KOHTI KEVÄTTÄ
Talven selkä on taitettu ja matkaamme pienin, kevein askelin
kohti kevättä. Viime viikkoina olemme saaneet nauttia myös lumen
tuomasta valoisuudesta ja odotamme malttamattomina päivien
pidentymistä. Voisimmekin verrata itseämme vaikkapa karhuun,
joka herää talviunestaan; pienten askelten sijaan tekisi mieli
juosta vinhaa vauhtia kesää vastaan. Uskokaa pois, ei kannata
juosta, vaan nautitaan keväisistä päivistä – kesä tulee
ennemmin kuin huomaammekaan!
Tervetuloa nautiskelemaan!
Teidän Riitta Malmberg
PS. Muistattehan tehdä vapun pöytävarauksen ajoissa! Puh. 5868 8344

MAALISKUUN MAKKARAVIIKOT
Maaliskuussa (viikot 10 -11) vietämme jo
perinteeksi muodostuneita MAKKARAVIIKKOJA.
Makkarat valmistetaan paikan päällä Klubin omassa keittiössä.
Tule maistamaan esim. juusto-, lammas- tai riistamakkaraa sipulimarmelaadin, kermassa haudutetun hapankaalin ja perunasalaatin kera.

MAALIS - HUHTIKUUSSA ITALIALAISTA
Maaliskuun lopulla - huhtikuun alussa (viikot 12 –15) piipahdamme Italiassa.
Perinteiden vastapainoksi päätimme välillä vähän irrotella ja poiketa
tutuista ympyröistä. Lähde keittiötiimimme mukaan makumatkalle
keväiseen Italiaan! Nauttiaksenne ITALIALAISISTA HERKUISTA
Teidän ei tarvitse matkustaa kuitenkaan maailman ääriin, sillä me
loihdimme herkut Teille täällä omassa keittiössämme.

TOUKOKUUSSA PARSAA JA UUSIA PERUNOITA
Toukokuussa palaamme jälleen perinteisempien ruokien pariin,
jolloin tarjolla on erilaisia herkkuja vaaleasta ja vihreästä parsasta.
Kumpi on Teidän suosikkinne?
Kevätkauden lopun kruunaa itseoikeutetusti kotimaiset uudet
perunat lisukkeinaan graavisiikaa, korvasienimuhennosta ja
muita ihania makuja.
Edellä mainittujen lisäksi aina on tietysti saatavilla myös
Klubin perinteistä läskisoosia, pyttipannua jne.
Lounasaikaan klo 11.30-13.30 salissa on myös perinteinen
kalapainotteinen noutopöytä! Pöydästä löytyy kalaa, kasviksia,
salaattia, keittoa, Klubin omatekoista leipää ja voita.
Lämminruoka husmanskostia
Jälkiruoka ja kahvi
18 €

Olemme catering - alalla jo 26 – vuotta
toiminut perheyritys. Järjestämme
juhlia, aina pienistä perhejuhlista suuriin
yritystilaisuuksiin.
Henkilökuntaamme kuuluvat
ammattitaitoiset kokki ja kondiittori sekä
osaavat tarjoilijamme takaavat onnistuneet
juhlat.
Räätälöimme juhlanne juuri tarpeisiinne
sopiviksi ja pyrimme kokonaisvaltaiseen
palveluun, joten teidän tarvitsee vain sanoa
TERVETULOA!
Kaisu Isola Juhlaset Oy
09-7286411
kaisu.isola@juhlaset.fi
Vähäkaski 2

Helsingin Suomalaisen Klubin Kuoron

KEVÄTKONSERTTI
ti 19.5.2009 klo 19
peran ja operetin helmiä”
“Oop

Liput: 20€ · lapset alle 12 vuotta 10€
Lippuja saa ennakkoon myös Suomalaisen klubin klubimestarilta puh. (09) 586 8830 tai klubimestari@klubi.ﬁ sekä kuorolaisilta

KUN HALUAT HENKILÖKOHTAISTA PALVELUA
PYYDÄ KLUBIVELJELTÄ TARJOUS, SARANASTA
KOKO ASUNNON REMONTTIIN.
PR-Keittiö
Alaniementie 2
02970 Espoo
Ari Perä-Rouhu 0400 630 466 ari@prkeittiot.fi
Kimmo Kontuniemi 0400 493 784 kimmo@prkeittiot.fi

