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Pääkirjoitus

ENSIVAIKUTELMIA

■ Kaksi vanhaa, tervejärkistä yleisohjetta uudelle
liikkeenjohtajalle kuuluvat: ”Älä korjaa sitä, jos se
ei ole rikki” ja: ”Luo itsellesi ensivaikutelma. Se on
usein oikea”.
Näin olen aloittanut
seuraavin tuloksin:
Sadan kolmenkymmenen vuoden ikä, viisi
sukupolvea, on mille tahansa organisaatiolle selvä osoitus siitä, että jotain
on tehty oikein.
Sääntömme määrittävät Klubin tehtäviksi
suomalaisen kulttuurin,
perinteiden ja kielen vaalimisen sekä jäsenkunnan
”kehittävän keskinäisen
kanssakäymisen ja isänmaallisten, sivistyksellisten ja yhteiskunnallisten
kysymysten harrastuksen”
edistämisen.
Keskeistä on ollut analysoiva keskustelu. Sen
piiriin ovat sopineet niin
fennomaanien koko yhteiskuntaa koskevat konkreettiset poliittiset päämäärät kuin Klubin puolivuosisataisjuhlan puhujan
esittämä motto ”itsenäi-

set isänmaat yhteistyön
maailmassa”.
Meidän aikanamme,
jolloin viisimiljoonaisen
kansan yhdessä sanomalehdessä julkaistu kuva
saa aikaan maailmanlaajuisen mielenosoitusaallon, on oman ja kansan
identiteetti, kulttuuri ja
sen suhde ulkopuolisiin,
aivan yhtä ajankohtainen aihe kuin sata kolmekymmentä
vuotta
sitten.
Edelleen sääntöjemme mukaan klubi täyttää
tehtäväänsä ”järjestämällä
kokouksia ja esitelmä- ja
juhlatilaisuuksia, tukemalla jäsenten harrastuksia,
harjoittamalla julkaisutoimintaa ja antamalla jäsenille tilaisuus kehittävään
keskinäiseen kanssakäymiseen.”
Tämänhetkisellä tahdilla Klubi järjestää tai tukee likiman sataa erilaista
tilaisuutta vuosittain. Tämän lisäksi Klubin piirissä
kokoontuu joukko pieniä
ryhmiä mitä erilaisimmin
teemoin.

■ Täällä on pelattu biljardia sata vuotta, biljardilporukan vaikutus on aina
näkynyt.
*Klubitapaamisissa,
pienemmissä tai suuremmissa hiomme *persoonallisuuksiemme särmiä.
*Tämä klubi on ainutlaatuinen.
*Olemme aina olleet
uuden luojia, emme matkijoita.
Siinä joitakin sitaatteja salista, kabineteista ja
käytäviltä. Luonnehdintoja tuntuu olevan rajattomasti, mutta yksi on yhteistä: klubiylpeys.
■ Ja sitten se talous.
Tärkeät asiat tässä
suhteessa ovat varallisuus ja kassavirta. Velkaa
on, mutta varallisuuden
käypä arvo ylittää velan
määrän varsin turvallisen
tuntuisesti.
Kassatulot tulevat jäsenmaksuina ja varallisuuden tuottoina.
Jäsenmäärämme on
usean vuoden ajan tasaisesti kasvanut ja toisaalta
varallisuustuotot, lähinnä
vuokratuotot, ovat nyky-

5

suhdanteessa suhteellisen
stabiilit.
Lyhyen tähtäyksen riskit liittyvät lähinnä mahdollisiin muutoksiin rahoitus- ja toimitilamarkkinoilla. Oman asiaryhmänsä
muodostavat lisäksi klubikiinteistömme vaatimat
korjausinvestoinnit. Niistä
keskustelu on menossa.
Lyhyesti klubin talouden tilaa voisi kuvata sanoilla: vakaa, mutta herkkä.
Suhteellisen hyvältä
siis näyttää!
■ Helsingin Suomalaisen
Klubin toiminta on palvelua, jonka vahvuus on kestävän arvopohjan varaan
rakennettu joustava, kunkin ajan vaatimuksiin sopeutuva monipuolisuus.
Tämän monipuolisuuden on taannut uudistushaluinen ja –kykyinen
jäsenkunta. Uusia ideoita
on kautta historian löytynyt ja tulee vastakin löytymään.
Klubin johdon haaste
on turvata edellytykset tämän kehittämisen jatkumiselle.

■ Millaista on kulissien takainen presidenttipeli? Siihen antaa vastauksia klubiveljemme professori Jarmo
Virmavirta sopivasti maan juuri toipuessa presidentinvaaleista.
Maanantaina 6. tammikuuta Klubin kirjaillassa esitellyssä tuoreessa kirjassaan Presidenttipeli (Kirjastudio)
Virmavirta kertoo myös, ketkä presidenttipeliä pelaavat,
mitkä ovat pelin säännöt – jos niitä onkaan – sekä havainnoi myös, miten pelissä kukin on menestynyt.
Mielenkiintoista! Virmavirta perustelee asiaan paneutumistaan sillä, että suomalaisten toimittajien helmasynti on keskittyä siihen, mitä tapahtuu estradilla.
”Todellisuudessa kiintoisimmat ja tärkeimmätkin asiat
tapahtuvat kulisseissa.”
Tässä 150-sivuisessa kirjassa Virmavirta porautuu
pelin taustoihin. Hän valaisee sisäpiirien pelikenttää
pintajulkisuuden läpi ja analysoi moninaisten yhteyksien kautta pelin tuloksia kutkuttavasti.
Anekdoottejakaan Virmavirta ei kaihda. Nehän ovat
kaiken inhimillisen toiminnan, myös poliittisen pelin,
suola. Tässä eräs:
”Pääkonsuli Heikki Tavelan kanssa minulla oli
pitkäaikainen työtoveruus. Ensi kerran tapasimme
hänen Munkkiniemen kodissaan jo varhain 1970-luvulla, kun olin selittämässä vasta tehtyä imagotutkimusta
puolueiden profiileista. Ilmeni, ettei Holkerin aloittama puoluekuvan uudistus ollut paljoa vaikuttanut.
Kokoomus oli edelleen kypäräpäinen pappi, vuorineuvosten puolue. – Kuinka helvetissä tämä on mahdollista, ihmetteli Tavela, Munkkiniemen Kokoomuksen johtokunnan jäsen, sikari suussa ja konjakkilasi kädessään.
Naurahti hän kuitenkin, kun sanoin:
– Viitsisitkö: Heikki, katsoa peiliin.”
Kirjaillassa käydystä vilkkaasta keskustelusta saamme
lukea enemmän Klubilehden seuraavassa numerossa.
Pekka Kostamo

Expressis verbis

Kulissien takana
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Veljelliset keskustelut ovat
yhdessäolon yksi rikkaus.
Etualalla professori Antero Kallio, johtaja Pentti
Knuutinen ja kenraali
Jaakko Valtanen. Taempana toimitusjohtaja Lauri
Kaijansinkko, vuorineuvos
Tapio Koski, diplomi-insinööri Leif Nordin, kauppatieteiden maisteri Pertti
Airisto, päätoimittaja Urpo
Virkkunen ja metsänhoitaja Paavo Hyvärinen.

Kutsuvierasjuhla pakkasiltana
Klubimme syntymäpäiväänsä viettäneiden jäsenten kutsuvierasilta on
jo vuodesta 1945 jatkunut perinne.
Päättyneen vuoden aikana korkeita
pyöreitä vuosia täyttäneet jäsenet
kutsutaan tammikuussa yhteiselle
onnitteluillalliselle. Nyt tätä lämminhenkistä kukitusjuhlaa vietettiin
19. tammikuuta viimaisen pakkasen
keskellä.

■ Kutsu oli lähetetty 132 henkilölle, joista 52 osoitti, ettei sää heitä säikyttele.
Illan vanhimpia olivat virkeät veteraanit
Gunnar Laatio ja Sakari Timonen, joilla
on elämänmittarissa lukema 90. Heitä
lähinnä olivat 85-vuotiaat Pertti Airisto,
Martti Harva ja Tapio Koski.
Yli 90-vuotiaat saavat kutsun joka
vuosi. Näistä 14:stä ei kukaan ollut nyt
mukana. Merkkipäivämiehiä onnitte-
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kokosi yhteen 52 seniorijäsentä
lemaan ja heidän kanssaan seurustelemaan oli saapunut ilahduttavasti myös
välivuosia viettäviä ja sitäkin nuorempia
klubiveljiä.
Klubin uusi puheenjohtaja Matti
Packalén toivotti salintäyteisen juhlapukuisen herrajoukon lämpimin sanoin
tervetulleiksi juhlaan, joka on yksi Klubimme vaalimista perinteistä. Samalla
tuli esitellyksi klubin uuden johtokaksi-

kon toinenkin jäsen, toiminnanjohtaja
Jyrki Berner.
Kunnioitusta elämän
veteraaneille

Juhlaperinteeseen kuuluu, että puheen
pitää joku johtokunnan jäsenistä. Nyt
kunnia oli langennut hovioikeudenlaamanni Elias Iirolalle. Hänen elinikämme
vaiheita ja -ympäristömme muutoksia
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Illan taiteilijat Meriliisa Siirala ja Lotta Emanuelsson
käsitellyt puheensa on lyhentämättömänä toisaalla lehdessämme.
Kiitos myös
Klubin antimista

Ravintoloitsijamme Riitan suunnittelemaan illalliseen kuului siianmätileivos lisukkeineen, erinomainen karitsanpaisti
ja suklaalla kuorrutettu päärynä. Palan
painikkeina olivat Marskin malja, eteläafrikkalainen viini ja vain klubillamme
yksinoikeudella tarjoiltava uusi karjalohjalainen Fennomaani-omenabrandy.
Vieraiden kiitoksen esitti juhlavuoden
aikana kahdesta vakavasta sairaudesta
sitkeänä sissinä kuntoutunut Suomen
Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohta-

ja Gunnar Laatio. Hän kiitti herkullisen
illallisen lisäksi Klubin johtoa myös siitä
henkisestä annista, jota jäsenet saavat
klubin tilaisuuksista.
Esimerkkinä Laatio mainitsi Kantapöydän lounaan, jossa noutopöydän
antimia nauttiessa saa keskustella ajankohtaisista asioista. ”Olen aina lähtenyt
pöydästä pois henkisestikin rikkaampana
kuin olen siihen mennyt”, hän vakuutti.
Silmän ja
korvan iloa

Juhlailtaan kuuluu aina myös taiteellista ohjelmaa. Sitä tarjosivat SibeliusAkatemian opiskelijat Meriliisa Siirala
laulullaan ja Lotta Emanuelsson säes-
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Juhlailtaan kuuluu aina myös taiteellista ohjelmaa.

Hovioikeudenlaamanni Elias Iirola

Yli-insinööri Gunnar Laatio
tyksellään. Kuulijat osoittivat voimakkain
aplodein ihastuksensa viehättäville esiintyjille.
Helmikuun alussa tehtävästään pois
siirtyvä toiminnanjohtaja Jouko Liusvaara antoi jo nyt yhden viestikapulan
seuraajalleen: esiintyjien kukittamisen.
Vaihto tapahtui mallikelpoisesti.
Elämä jatkuu. Ensi vuonna ovat vuorossa uudet vieraat.
Antti Henttonen

Puheenjohtaja Matti Packalén
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Elias Iirola kehotti unohtamaan piinan ja
Klubilehti julkaisee johtokunnan
jäsenen, hovioikeudenlaamanni Elias
Iirolan kunniavieraille pitämän puheen kokonaisuudessaan (väliotsikot
toimituksen):
■ Arvoisa kunniapuheenjohtaja, hyvät
muut arvoisat kunniavieraat, Te jotka
olette viettäneet merkkipäiviänne vuonna 2005, hyvät klubiveljet!
Helsingin Suomalainen Klubi onnittelee Teitä suurten merkkipäivienne johdosta. Tämä juhla on järjestetty teidän
kunniaksenne niin kuin Klubimme on jo
vuodesta 1945 lähtien tehnyt onnitellessaan tasavuosia täyttäneitä klubiveljiä.
Klubin jäsenistä ovat viime vuonna
täyttäneet 70 vuotta 40 klubiveljeä, 75
vuotta 29, 80 vuotta 24, 85 vuotta kahdeksan ja tasan 90 vuotta neljä klubiveljeä. Yli 90 vuotta täyttäneitä on yhteensä
16. Kaikkiaan on Teistä paikalla 52 klubiveljeä. Tämä on Teidän juhlanne.
Myös ilahduttavasti monet muut klubiveljet ovat täällä onnittelemassa Teitä.
Olkaa siis kaikki sydämellisesti tervetulleita!
Silloin kun juuri oli selvitty sodan
ajoista, nuorimmat Teistä olivat kymmenen vuotta vanhoja. Monet Teistä vanhemmista olivat jo joutuneet kokemaan
raskaat sodan ajat. Siitä kun olot sittemmin alkoivat vähitellen vakiintua, ovat
yleiset elämän olosuhteet tähän päivään
suorastaan valtavasti parantuneet.
Olemme terveempiä ja
elämme entistä pitempään

Me olemme nyt terveempiä, paremmin

koulutettuja ja ravittuja ja me elämme
keskimäärin pitempään kuin suomalaiset koskaan aikaisemmin. Suomalaisten
miesten elinajanodote on 60 vuodessa
eli siis noin kahden sukupolven aikana
noussut 20 vuotta.
Kun eräs lähiomaiseni vuonna 1957
täytti 50 vuotta, hänelle pidettiin kaunis
puhe, jossa todettiin, että päivänsankari oli nyt saavuttanut elämässään ikään
kuin korkeimman lakipisteen. Puhe sisälsi
ajatuksen, että sen jälkeen elämä tulisi
olemaan asteittaista alaspäin menoa.
Se ei silloin kuulostanut kovin mukavalta eikä täysin pitänyt paikkaansakaan,
mutta miltä puhe tuntuisikaan tänä päivänä viidettäkymmenettä ikävuottaan
juhlivasta. Hehän jopa näyttävät melko
nuorilta.
Samoin myös nykyinen seniorisukupolvi on paljon ikäänsä nuorempaa ja
sillä on kapasiteettia vuosistaan huolimatta. Seitsemänkymmentävuotiaat ja
monet vanhemmat etsivät itselleen uusia
haasteita. Heillä on paljon suunnitelmia
ja toimintaa. On ilo ja onni kuulua siihen
sukupolveen, jota Te elätte.
Kolmas ja neljäs ikäkin ovat
vielä aktiivisia

Kun ihmisten elinikä on yleisesti pidentynyt, elämän vaiheita on myös alettu
jäsentää uudella tavalla. On alettu puhua kolmannesta ja neljännestä iästä.
Kolmannella iällä tarkoitetaan äskettäin
eläkkeelle siirtyneitä ja se voi jatkua 80
vuoden ikään, jolloin vähitellen aletaan
siirtyä neljänteen ikään.
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vaivan ja nostatti maljan
Kolmatta ikäänsä elävät jatkavat toimintakykyisinä aktiivisesti työelämän jälkeen niitä toimia ja harrastuksia, joille ei
työaikana tuntunut jäävän aikaa. Myös
neljäs ikä on hyvin yksilöllinen. Se alkaa noin 80 vuoden iässä ja voi olla
myös henkisen vireyden ja hyvän fyysisen toimintakyvyn aikaa. Se voi jatkua
jopa yli 100 vuoden iän. Myös tutkimus
on kiinnostunut pitkän ja hyvän elämän
edellytyksistä ja näistä hyväkuntoisista
”tervaskannoista”.
Täällä klubilla tehtyjen omakohtaisten havaintojen perusteella monet varttuneemmat klubiveljet omaavat valtavan määrän tietoa, taitoa, osaamista ja
elämänkokemusta, minkä he ovat elämänsä aikana keränneet. Sen vuoksi on
erinomainen asia, että meillä on täällä
klubiyhteisön piirissä tilaisuus usein jopa
päivittäin tavata Teitä erilaisissa keskusteluissa.
Tiedot ja kokemukset
siirtyvät nuoremmille

Kun Te hyvät kunniavieraat annatte aikaanne tietojenne ja kokemuksienne jakamiseksi nuoremmille klubiveljille, siinä
jakamisessa on vain voittajia. Tällä tavoin
myös meidän suomalaisten lähiajan kulttuurihistoriamme laajimmassa merkityksessään siirtyy uusille sukupolville.
Merkkipäivien yhteydessä on tapana
katsoa, mitä tämä aika, jota elämme,
on meille merkinnyt, mitä uutta se on
tuonut. Mitä on merkinnyt esimerkiksi
uuden aikakauden tuleminen informaatiotekniikan uskomattoman nopean ke-

hityksen johdosta?
Internet tuli yleiseen käyttöön vasta
kymmenen vuotta sitten 1995. Tänään
voimme katsoa netin välityksellä, miten
autoja on pysäköity Los Angelesin kaduilla, jos se sattuisi kiinnostamaan, ja
saamme napin painalluksella tietoomme uutisia, kokonaisia tietoteoksia ja artikkeleita lähes mistä tahansa aiheesta
maailmassa.
Ihmissuhteiden merkitystä ei
mikään voi korvata

Voimme seurata satelliittien ja tietokoneohjelmien avulla planeetta Marsin pintarakennetta, kraatereita ja kuivuneita
joenuomia lähietäisyydeltä. Tuskin voimme edes kuvitella, mitä tulee seuraavien
kymmenen vuoden kuluessa, sillä ainakin
teknisellä alalla kehitys kulkee kiihtyvällä
vauhdilla. Kenties ensimmäiset ihmiset
vierailevat joillakin lähiplaneetoilla.
Tuskin kuitenkaan on mahdollista
tehdä aikamatkoja tulevaisuuteen tai
menneisyyteen. Mutta kukapa tietää,
milloin sellainenkin voisi toteutua.
Uskaltaisin kuitenkin ennakoida, että
tekniikan ja tieteen edistyksestä huolimatta ihmissuhteiden merkitystä ei mikään tule korvaamaan.
Hyvät klubiveljet. Toivon, että tänään unohdetaan aika, piina ja vaiva,
nostetaan malja ja keskitytään tähän
iltaan, näihin hetkiin ja yhdessäoloon.
Vietetään iloinen ilta!
Lopuksi toivotan vielä kerran onnea
merkkipäivänne johdosta!
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Kansallinen itsetunto ja identiteetti
Viime marraskuussa valittu Helsingin
Suomalaisen Klubin uusi puheenjohtaja Matti Packalén vastasi vakuuttavasti häneen kohdistuneisiin odotuksiin Klubin hengen ja aatemaailman
tulkitsijana itsenäisyyspäivän juhlapuheessaan. Hänen mukaansa nuoren sukupolven historiallisen identiteetin ydin on selviytyminen.

■ Tulevaisuuden odotukset ovat yhteydessä myös historiatietoisuuteen ja
kollektiivisen muistin säilyttämiseen.
Packalén sanoi, että yhteisen muistin
säilyttäminen ja kriittinen käsittely ovat
ehtoja sille, että menneisyys ei jää vain
lohdutukseksi ja tulevaisuus haaveeksi.
Klubin itsenäisyysjuhla oli jälleen
upea tilaisuus: salintäysi yleisö oli tietenkin parhaimmissaan ja juhlamielellä.
Packalénin ylevän puheen jälkeen osattiin toki
irroitellakin, ja pöydän antimet maistuivat. Muusta juhlaohjelmasta huoleh-
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Juhlan isäntänä toimi Leif Nordin.

Jyrki Vesikansa esiintyi myös puhujana.

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe oli uuden
puheenjohtaja Matti Packalénin ensimmäinen virallinen esiintyminen Klubilla.

tekee nuoristammekin selviytyjiä
tivat Pentti Nevaluoman trio, Klubin
Kuoro ja Puhallinorkesteri.
Hyvinvoinnin perustana
myös kulttuuri-identiteetti

Muutama vuosi sitten nuorison parissa
tehtyyn yleiseurooppalaiseen kyselytutkimukseen liittyi myös kansallisia haastatteluja. Suomalaiset nuoret osoittautuivat molempien aineistojen valossa
kansallismielisiksi.
Puheenjohtaja Packalén osoitti haastatteluista, että valtaosa suomalaisista
nuorista sai kansallisen itsetuntonsa nimenomaan vuosien 1939-1944 sodis-

tamme. Näiden nuorten historiallisen
identiteetin ytimeksi tiivistyi tutkimuksessa: olemme selviytyjiä.
Suomen menestymisen perusteita
ovat Packalénin mukaan muun muassa kilpailuhenkisyys sekä päätöksenteon
halu ja kyky:
– Viimeisimmät kansainväliset arvioinnit ovat nostaneet meidät aivan kärkeen talouden kilpailukykyisyydessä ja
koulutuksessa, Packalén muistutti. Hän
piti huomattavana sitä, että nousun ja
kehityksen aikana myös pohjoismainen
hyvinvoinnin malli on pystytty säilyttämään.
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– Hyvinvointi voi perustua vain korkeaan osaamiseen yhdistettynä vahvaan
kulttuuri-identiteettiin, Packalén korosti.
Sukupolvet kirjoittavat
oman historiansa

Jokainen sukupolvi kirjoittaa historiaa uudelleen. Packalén ei pidä tätä historian
ongelmana vaan osoituksena sen elinvoimasta ja merkityksestä. Historiatietoisuus

tarkoittaa siis menneisyyden selittämisen
ja tulevaisuuden odotusten yhteyttä.
Kollektiivisen muistin säilyttäminen
on tärkeää sen vuoksi, että historian
käännekohtien jatkuva arviointi tasoittaa
tietä tulevaisuuteen. Menneisyys ei liioin
saa jäädä vain lohdutukseksi ja tulevaisuus haaveeksi.
– Siksi kollektiivisen muistin säilyttäminen on Klubimme eräs tärkeä tehtä-
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Pentti Nevaluoman trio soitti
tanssimusiikkia.
Myös Klubin
Kuoro ja Puhallinorkesteri
esiintyivät.

Kommodori evp Risto
Rasku Margareta-rouvineen oli illan komeimpia
tanssipareja.

vä. Sen oikeutuksesta on vankka todistus meidän 130-vuotinen historiamme,
Packalén sanoi.
Pekka Kostamo
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Klubi sai paineita kestävän
Helsingin Suomalaisen Klubin uusi puheenjohtaja Matti Packalén,
58, on monen toimen mies: hän on
ekonomi ja diplomi-insinööri ja ollut
eri firmoissa ja tehtävissä yli kolme
vuosikymmentä. Saattaa arvata, että
Packalénin henkilöverkko ja suhteet
elinkeinoelämässä sekä muussa yhteiskunnassa ovat kattavat. Paineitakin hän on joutunut kestämään.
■ Matti Packalén tunnetaan saneeraajana. Se leima hänessä on, ja hän myöntää
sen itsekin. Maine johtuu Kansa-yhtiöiden toimitusjohtajan tehtävistä, joita
hän hoiti vuosina 1986—1992. Muitakin yritysjärjestelyjä hänen uralleen mahtuu.
Mutta
ensimmäinen
Packalénin
työpaikka
oli
metallialan
vientifirma Metex 70-luvun alussa. Sieltä
hän lähti jo myös maailmalle, ensin Varsovaan kaupalliseksi avustajaksi. Seuraava pesti oli Valmetin yritysostoprojekti
Yhdysvalloissa.
Kotiuduttuaan sieltä Packalén sijoittui Valmetin metsäkonedivisioonaan
Tampereelle. Kun tultiin vuoteen 1982,
Packalén siirtyi Nokian palvelukseen, saneerasi ja fuusioi Sakon ja Tikkakosken
sekä siirsi ne Nokian koneteollisuusryhmään. Hän tuli sen toimitusjohtajaksi
ja raportoi itselleen Kari Kairamolle ja
sittemmin Simo Vuorilehdolle.
Kansa-konsernin jälkeen Packalén

nimitettiin vuonna 1992 Aamulehti-Yhtymän ja myöhemmin MTV-fuusion tuloksena syntyneen Alma Median toimitusjohtajaksi.Vuonna 2002 Packalénilla
alkoivat sitten hallitusjäsenyyksien ja free
lancer-tehtävien kausi. Niihin kuuluu erilaisia pääomasijoitusprojekteja, yrittäjäpolvenvaihdoksia jne.
Ruuhkat selviävät
tehokkaalla ajankäytöllä

Matti Packalén kuuluu Kemfinen, Nurminen Groupin ja Nurminen Priman hallituksiin ja on Goodmood Oy ja ProMBO
Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hän oli
myös Vapon sekä Setecin ja Teamware Oy:n sekä Kemiran hallituksen jäsen.
Joissakin näissä firmoissa hän on myös
osakkaana.
Oma toimisto Packalénilla on Helsingin Aleksilla WTC:n tiloissa. Apuna hänellä on sihteeri-assistentti
Matti Packalén myöntää, että työkenttä näyttää ruuhkaiselta, mutta ruuhkista selviää tehokkaalla ajankäytöllä.
Töitä hoidetaankin nykyään ”koneellisesti” omassa atk-verkossa.
Harrastuksenaan Packalén on hallituksen jäsen Rajamme Vartijain säätiössä
sekä Jääkärisäätiössä. Hän on ollut myös
Partiojärjestön ja Kansainvälisen Kauppakamarin ICC:n hallituksissa. Henkilökohtaisiin harrastuksiin kuuluvat lukeminen ja erityisesti historia sekä musiikki,
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puheenjohtajan

Klubin uusi johtokunta uuden vetäjänsä kanssa ryhmäkuvassa. Vasemmalta eturivissä
uusi toiminnanjohtaja Jyrki Berner, jolla on läsnäolooikeus johtokunnassa, väistynyt
toiminnanjohtaja Jouko Liusvaara, puheenjohtaja Matti Packalén, varapuheenjohtaja
Matti Viljanen ja Olli Alho. Takarivissä vasemmalta Pertti Virkkunen, Elias Iirola, Leif
Nordin, Leif Eklöf, Weijo Pitkänen ja Tuomas Koljonen.
ooppera – ja vielä: elokuva.
Lauluääntäkin Matilla on, joten Klubin Kuoro voi hyvinkin saada hänestä
lupaavan vahvistuksen.
Viljanen alkoi
vetää Klubiin

Klubin taholta ensimmäinen tiedustelija
puheenjohtajapestiin oli Matti Viljanen.
Martti Enäjärvi otti niin ikään yhteyttä, ja loppukesästä 2005 myös Mikko
Pohtola ja Pekka Ritvos houkuttelivat
vuonna 1997 Klubin jäseneksi tullutta

Packalénia puheenjohtajaksi.
Jouko Liusvaaran kanssa Packalén
selvitti sitten Klubin periaatteet ja hänelle
tarjotun tehtävän taustat.
Muitakin Klubin jäseniä Packalén
haastatteli, ja erään kunnianarvoisan klubiveljen viesti oli, että Helsingin Suomalaiset Klubin puheenjohtajan pesti kuuluu niihin tehtäviin, joista ei kieltäydytä!
Ja tässä hän nyt sitten on.
Pekka Kostamo
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Jouko Liusvaara lähti mutta ei väisty!

Kiitos viidestätoista vuodesta
Viisitoista vuotta toiminnanjohtajana
vierähti. Ajanjaksona se on kohtuullisen pitkä – yli kymmenen prosenttia
Klubin eloajasta.
■ Muistan elävästi aurinkoisen päivän,
jolloin
kunniapuheenjohtaja
A.A.Keinonen, puheenjohtaja Mikko
Pohtola ja tuleva puheenjohtaja Pentti
Somerto, kolme kokenutta vaikuttajaa,
istuttivat toiminnanjohtajaksi pyrkivän
johtokunnan pöytään kasvot kohti häiritsevästi paistavaa aurinkoa.
Monien kysymysten jälkeen piti antaa vielä käsialanäyte kirjoittamalla jotain
itsestään. Käsiala taisi olla sen verran
sujuvaa, etteivät valitsijat löytäneet solmukohtia aivotoiminnassa. Seula oli siis
läpäisty.
Työ alkoi puolipäiväisenä. Ensimmäisenä toiminnanjohtajana perin sekä
Klubin isännän että Kiinteistö Oy:n isännöitsijän tehtävät. Jo vuoden kuluttua
huomasin että aiottu nelituntinen päivä vierähti kevyesti kahdeksantuntiseksi.
Myöhemmin ei tuo kahdeksankaan tuntia ole aina riittänyt.
Mutta mitäpä siitä. Aina olen työssäni viihtynyt ja yhteisiä asioita hoitanut
samalla vastuuntunnolla kuin omiani.
Ja onhan työ paljon antanutkin. Parasta
on ollut mahdollisuus kuulla itseään viisaampien mielipiteitä ja tutustua moniin
kulttuuri-ihmisiin, jota ei varmasti olisi
tapahtunut muissa olosuhteissa.

Mielessä ovat päällimmäisinä monet
klubiveljet, jotka ovat antaneet auliisti apunsa tapahtumien järjestämisessä.
Ilman vapaaehtoisuuttahan ei yhdistystoiminnasta tulisikaan mitään. Internetin
tulo Klubille kymmenisen vuotta sitten
aiheutti piristymistä kaikessa toiminnassa. On ollut ilo seurata Mannerheim- ja
Sibelius-sivustojen syntyä, olla mukana
teemailtojen mielenkiintoisissa keskusteluissa ja osallistua moninaisiin harrastuksiin.
On siis kiitoksen paikka.
Lämpimimmät kiitokseni esitän klubimestareillemme Jarmo Heinoselle ja
Arto Toivaselle. Heidän panoksensa
Klubilla on arvaamattoman arvokasta.
Kiitokset myös ammattitaitoiselle sihteerillemme Marita Enqvistille ja ehtoisalle emännällemme Riitta Malmbergille.
Unohtaa en halua myöskään ystävällistä
auttajaani ja kouluttajaani internet-asioissa Leif Eklöfiä – kiitos!
Viidentoista vuoden taival palkattuna
toiminnanjohtajana on takana päin – toivottavasti edessäpäin on ainakin toiset
viisitoista vuotta jäsenenä osallistumista.
Tavataanhan taas Klubilla!
Jouko Liusvaara
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Liusvaaran Joken eräs mielitauluista on Klubin biljardihuonen ”Klubipata” -karikatyyri.
Sen tekijänimimerkin JL/RM takana on kaksikko Jouko Liusvaara itse ja Riikka Mäkelä,
joka työskenteli tarjoilijana Klubilla
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Hyvät Klubiveljet,
■ Kun minulle ilmoitettiin valinnastani
toiminnanjohtajaksi, ensimmäiset tuntemukseni olivat onni valituksi tulemisesta
ja kiitollisuus valitsijoiden luottamuksesta
minua kohtaan. Seuraavaksi ajatuksiin
pyrki epäilyksen poikanen. Miten pärjäisin 130 vuotta vanhan instituutioksi
muotoutuneen Klubin peräsimessä, Klubin, johon kuluu 2 366 osaavaa ja erilaista jäsenestä?
Onneksi pian seurannut syyskokous
hälvensi epäilykseni. Kokoukseen osallistunut ennätyksellisen jäsenmäärä, kokouksen kulku ja siellä esitetyt talousluvut osoittivat, miksi Klubi on selvinnyt
myrskyistä ja tyynistä ja miksi se pärjää
jatkossakin. Loputkin epäilykseni katosivat, kun lukuisat tutut ja tuntemattomat
veljet – mukana tehtävää myös hakeneita kilpakumppaneitani – ovat tarjonneet
eri yhteyksissä minulle tukeaan.
Aloitan siis uudessa tehtävässäni aikana, jolloin Klubi, sen toiminta, taloudellinen pohja ja ennen kaikkea jäsenistö
ovat kunnossa. Merkittävä ansio tästä
kuuluu edeltäjälleni Jokelle ja hänen 15vuotiselle työlleen Klubin ja sen jäsenistön hyväksi. Hänen viitoittamalla tiellä
on hyvä jatkaa. Selvää kuitenkin on, että
asioiden hoitamistavat ja käytännöt saattavat muuttua miehen vaihtuessa, vaikka
suunta säilyykin.
Suomalaiset perusarvot ovat taanneet Klubin jatkuvuuden. Varsinainen

toiminta näyttää aina mukautuneen
ajanhengessä kulloistenkin jäsenten tarpeita vastaavaksi. Klubin yhteiskunnallinen merkitys ja asema ovatkin kunakin
aikana muodostuneet yksittäisten jäsenten vaikutusten summana. Klubiveljet
ovat muodostaneet ”analogisia” tietoverkkoja jo ennen digitaalisia.
Astun Joken saappaisiin nöyrin mielin. Olen hänelle kiitollinen hänen jo antamastaan opastuksesta ja lupaamastaan
tuesta. Myös minun toimintaa tulevat
ohjaamaan jäsenistön tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Klubin toiminnan osalta
jatkuvuus on taattu.
Johtokunta haki toiminnanjohtajaksi
henkilöä, joka olisi isolla sydämellä klubihenkinen. Toivon kykeneväni täyttämään
tämän ja muutkin minuun kohdistuvat
johtokunnan ja jäsenistön odotukset.
Toivon yhteiselle purjehduksellemme
myötäisiä tuulia, mutta vastatuuletkaan
eivät menoa estä.
Hyvää alkanutta juhlavuotta kaikille !
Jyrki Berner
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Kansliapäällikkö Erkki Virtasella hyviä uutisia klubilounaalla:

KTM:n kansliapäällikkö Erkki Virtanen maalaili Suomen talousnäkymät tammikuun
klubilounaalla niin lupaaviksi, että lounasvieraat suorastaan yllättyivät.

Suomella erinomaisia saavutuksia
Euroopan kilpailukykykisoissa
Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen toi 17. tammikuuta klubilounaalla jäsenille hyviä uutisia Suomen taloudellisesta tilasta Euroopassa – oikeastaan uskomattoman hyviä: bkt kasvaa ykkösvauhtia, inflaatio on poistettu, korot ovat alhaisia, julkinen talous on kunnossa jne.
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Lähtökohdat vankat
Suomen tulevaisuudelle

■ Voiko tämä olla totta, moni yli 50-päisessä kuulijakunnassa ihmetteli.
Kyllä se on! Värikkäästi ja rennosti
puhunut Virtanen muistutti vielä, että
Suomen julkinen velkakin on ”jonkin Luxemburg-nimisen paikkakunnan” veroisella alhaisella tasolla.
– Lähtökohdat Suomen tulevaisuudelle ovat siis vankat. Oltakoon tyytyväisiä, Virtanen julisti.
Missikisat käydään
Lissabonin mittareilla

Kansliapäällikkö Virtanen vertasi Euroopan maiden taloudellisia ponnisteluja
EM-missikisoihin, jotka käydään kilpailukyvystä. Näissä mittelöissä Suomi on innovaatiopolitiikassaan Virtasen mukaan
Euroopan parhaita maita Lissabonin strategian mittareilla mitattuna. Todellinen
tähtitoimija.
Kilpailukykyyn vaikuttava t&k –panostus on suomessa 3,5 prosenttia bkt:
stä. Se on korkeata tasoa, mutta focusointia tarvitaan Virtasen mielestä lisää
erityisesti tiedeyhteisöissä.
– Esimerkiksi ammattikorkeakoululaitos vaatii remonttia, Virtanen sanoi.
Papereita on kirjoitettu paljon, nyt tarvitaan tekoja!

Tekoja palveluissa ja
hoivasektorilla

Palvelusektori on Virtasen mukaan myös
korjauksen tarpeessa tuottavuuskehityksensä kannalta. Hoivasektorin tuottavuus
on jopa katastrofaalisessa tilassa.
Ja väestökehitys on meillä huonoin
Euroopassa!
Virtanen valaisi asiaa numeroin: Suomessa on eläkeläisiä nyt 0,8 miljoonaa.
Vuoteen 2030 mennessä lisäystä on tullut 75 prosenttia, ja eläkeläisiä on tuolloin jo 1,4 miljoonaa.
– Tämän joukon hoitaminen merkitsee 120 000-130 000 lisähenkilön palkkaamista hoitotöihin. Sitran mukaan
ohjelma maksaisi 30 miljoonaa euroa,
kun taas Tekes on päätynyt peräti 150
miljoonan euron kustannuksiin, Virtanen
luetteli.
Ratkaisuksi on tarjottu teknologian
parantamista ja yritystoiminnan lisäystä
hoitoalalla.
Mutta vielä on ratkaisematta, mistä
saadaan tarvittavat 300 000 uutta työlle
ahnetta ihmistä alalle!
Euroopan menestyminen
on 1 000 euron kysymys

Miten Eurooppa pärjää? Se on Virtasen
mukaan 1 000 euron kysymys nyt, kun
USA:sta on jääty jälkeen ja kun vuoteen
2010 mennessä USA piti ohitettaman.
Keinona on nostaa EU-maiden t&k
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tavoitteeseensa eli kolmeen prosenttiin
kansantuotteesta. Ongelmana on, ettei
Virtasen sanojen mukaan sitouttamiseen
löydy ”keppiä eikä porkkanoitakaan”.
Hän arveli, että EU:n huippukokous maaliskuussa näyttänee, mihin pystytään.
Johtava talousalue
on Pacific Rim

Johtava alue maailmantaloudessa on
kansliapäällikön mukaan Pacific Rim,
itäisen pallonpuoliskon Tyynen meren
rannikkomaat.
Työvoiman siirtäminen Suomesta
esimerkiksi Kiinaan on marginaalista ja
se on lisännyt työvoiman määrää Suomessa. Esimerkiksi tältä kannalta Suomi on ollut voittaja maailmantalouden
murroksessa.
– Lisäksi Euroopan ainoa kasvumaa
Venäjä on meidän naapurimme, Virtanen painotti ja muistutti, että öljyrahoillaan Venäjä rakentaa uutta elinkeinoelämää. – Se on Suomelle mahdollisuus.
Jo nyt Venäjä on Suomen vienti- ja
tuontitilastoissa ykkönen. Myös investointi-ilmasto Venäjällä on erinomainen,
ja tälläkin hetkellä siellä on suomalaisfirmojen palveluksessa noin 30 000 ihmistä. Suomen kasvun moottori on Virtasen
mielestä siis Venäjä.

VM ja Ruotsi eivät kiinnosta

Erkki Virtanen toimi pitkää valtiovarainministeriössä budjettitehtävissä. Hän sai
niiltä ajoilta määrätietoisuutensa ansiosta kuvaavan kutsumanimen ”Leuka”
Virtanen.
Klubilounaan isännän Olli Alhon kysymykseen, kiinnostaisiko VM vielä, Leuka vastasi että enää ei tee mieli budjettipäällikön huoneeseen. Siellä kun piti koko ajan silloisen pääministerin Esko Ahon
luonnehdinnan mukaan pyrkiä luomaan
”kriisinomainen tunnelma ilman kriisiä,
jotta päätöksiä alkaisi syntyä”.
Suomalaisittain uudesta valtiosihteerijärjestelmästä tehtyyn kysymykseen
runsaat aplodit esiintymisestään saanut
vieras vastasi:
– Järjestelmähän on askel Ruotsin
mallin suuntaan, mutta en ole koskaan
pitänyt heidän järjestelmiään esimerkillisinä.
Pekka Kostamo
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Helsingin Suomalaisen Klubin säätiö
Klubin piirissä on pitkään kehitelty ajatusta säätiön perustamisesta.
Asialla on ollut erityinen säätiötyöryhmä, joka on tehnyt arvokasta
valmistelutyötä. Sen jälkeen Klubin
johtokunta on vuoden 2005 alkupuolelta edelleen valmistellut asiaa ja
marraskuussa 2005 tehnyt päätöksen
Helsingin Suomalaisen Klubin säätiön
perustamisesta.
■ Koska säätiön perustamiseen on saatava lupa patentti- ja rekisterihallitukselta,
jolle myös kuuluu säätiön sääntöjen vahvistaminen, on patentti- ja rekisterihallitus pyynnöstämme suorittanut säätiön
säädekirjan ja sääntöjen ennakkotarkastuksen. Ennakkotarkastuksen toimittamisen jälkeen Klubin johtokunta on joulukuun 15 päivänä 2005 yksimielisesti hyväksynyt säätiön säädekirjan ja säännöt
ja päättänyt esittää asian Klubin varsinaisen kokouksen lopullisesti ratkaistavaksi.
Asiassa on tarkoitus edetä siten, että Klubin kevätkokouksessa 2006 johtokunnan
esityksestä käydään niin laaja ja avoin
keskustelu kuin tarvetta on ja syyskokouksessa 2006 asia esitetään päätettäväksi. Säätiö on suunniteltu perustettavaksi
vuoden 2007 alusta lukien.
Miksi ja mitä tarkoitusta varten säätiö
olisi syytä perustaa ja millainen siitä tulisi
suhteessa Klubiin. Jäljempänä todetaan
lyhyesti myös se, mitä säätiö ei olisi.

Klubin talous on vakaalla pohjalla.
Sillä on kiinteistönsä oston johdosta vielä
pitkään merkittävä määrä velkaa. Jossain
tulevaisuudessa näkyy kuitenkin aika, jolloin Klubi saattaa muodostua sillä tavoin
tuloa tuottavaksi, että sen nykyinen yleishyödyllisyyteen perustuva verotusstatus
voi vaarantua. Eräs keino varautua tuohon mahdollisuuteen on perustaa säätiö,
joka voisi tasapainottaa tilannetta. Ajankohta on nyt otollinen hankkeen käynnistämiselle, sillä säätiölakiin on esitetty
muutosta, minkä mukaan vaadittavan
peruspääoman määrä nousisi merkittävästi, mikä muutos aikanaan toteutuessaan olennaisesti vaikeuttaisi säätiön perustamista, jos muutos toimintaympäristössä tulisi sitä edellyttämään.
Perusedellytyksenä säätiöhankkeen
toteuttamiselle on johtokunnassa pidetty sitä, että säätiön toiminta-ajatus olisi
samansuuntainen Klubin tarkoitussäännöksen kanssa. Säätiö tukisi suomalaista
kulttuuria ja suomalaiskansallisia perinteitä ylläpitävää toimintaa sekä suomalaiskansallisessa hengessä isänmaallisten, sivistyksellisten ja yhteiskunnallisten
kysymysten harrastusta koko maassa.
Säätiön tarkoitus olisi sopusoinnussa sen
kanssa, että se perustettaisiin Klubin toimesta ja rahalla.
Säätiö on tarkoitettu perustettavaksi
25 000 euron peruspääomalla, mikä nykyään on minimisumma. Säätiöllä olisi
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etenee
oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan
muillakin säätiölain sallimilla keinoilla.
Sitä vastoin tarkoitus ei olisi, että Klubin
omaisuutta siirrettäisiin säätiölle tuota
enempää. Säätiön tarkoitussäännöksestä
johtuen säätiö ryhtyisi tukemaan juuri
sellaista toimintaa, minkä jokainen Klubin jäsen jo nyt voi tuntea omakseen.
Sen turvaamiseksi, että Klubin yhteys
säätiöön ja päinvastoin säilyisi riittävän
läheisenä, johtokunnan esitys säätiön
säännöiksi sisältää säätiön hallinnoimisesta säännökset, joitten mukaan Klubin johtokunta nimittää kaikki säätiön
hallituksen jäsenet ja siten, että enemmistö säätiön hallituksen jäsenistä aina
olisi samalla Klubin johtokunnan jäseniä.
Kaikkien säätiön hallituksen jäsenten toimiaika olisi aina määräaikainen. Säätiön
hallituksessa toimiminen olisi samassa
mielessä aatteellista toimintaa kuin toiminta Klubillakin. Se vetoaisi henkilökohtaiseen kiinnostukseen eikä siitä maksettaisi palkkiota.
Johtokunta toivoo runsasta osanottoa kevätkokoukseen, jossa säätiöstä keskustellaan.
Elias Iirola

Vuonna 1959 valmistunut Helsingin
Suomalaisen Klubin talo on nykyään
Klubin omistuksessa.
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Klubitalon isä
sai tieteellisen elämäkerran
Nekin nuoremmat veljet, joille Väinö Vähäkallion nimi ei muuten ole
tuttu, ovat panneet merkille hänelle
nimetyn kabinetin, jonka seinillä on
arkkitehtuuripiirustuksia. Oikeastaan
Vähäkallion on koko talo eikä vain
kabinetti: Hänen luonnoksistaan talo
piirrettiin, ja hän vaikutti ratkaisevasti rakennusluvan saantiin. Tekniikan
tohtori Aino Niskanen kävi Klubissa
15.11. kertomassa Vähäkallion tuotannosta tekemästään tutkimuksesta.
■ Arkkitehti Väinö Vähäkallion (1886
- 1959) runsas tuotanto sijoittuu Helsingin voimakkaaseen rakennuskauteen ja
kuvastaa siirtymistä myöhäisjugendista
klassisismin kautta funktionalismiin. Hänen toimistonsa pöydiltä on lähtenyt niin
pankkihuoneistojen (KOP, säästöpankit,
PSP:n pääkonttori) kuin teollisuusrakennusten (Kaukopää, Elannin tuotantolaitokset, Salmisaaren Alko ym.), koulujen
(SYK, Kallion yhteiskoulu ym.) ja asuintalojen (Annala ja Simonlinna Klubin naapuruudessa ym.) piirustuksia. Noin 150
hänen nimissään olevaa rakennusta on
jäljellä.
Kansallisen ja sosiaalisen
nousun arkkitehti

Vähäkallion lapsuuden miljöö oli Ruoholahden Alku-asuntoyhtiö, valistuneiden ammattityömiesten itselleen rakennuttama puutalo-pihamiljöö. Isä Niilo

Vilander oli Hietalahden puusepäntehtaan työnjohtaja, naapurin Thomassonin perheen Väinö-poika (myöhemmin
Tanner) pihalta tuttu. Tuttavuuksien tekeminen, nykyaikaisittain verkon rakentaminen, oli Vähäkallion kantavia ominaisuuksia. Helsingin normaalilyseossa
nuori mies vakuuttui suomalaisuusaatteesta ja perustuslaillisen oikeustaistelun
oikeutuksesta ja liittyi nuorsuomalaiseen
puolueeseen. Puolueaktivistia hänestä ei
kuitenkaan tullut.
Terveellinen, taloudellinen rakentaminen muodostui Vähäkallion silmämääräksi. Myös sisustaminen - jugendin
vaikutuksesta kansallinen aihemaailma,
kodin ja maailmankatsomuksen vaikutuksesta keskiluokkainen käytännöllinen
sisustus olivat Vähäkallion ihanteena.
Opettajan Vilho Penttilän johdatuksesta nuori arkkitehti toimi aikansa Kotitaide-lehden toimittajana. Läheinen tutustuminen Paloheimon tehtailijasukuun
oli omiaan johtamaan punatiiliarkkitehtuurin harrastukseen; tiilet tulivat Paloheimolta. Vähäkallio ystävystyi taiteilija
Gunnar Finnen kanssa, ja Finnen reliefejä onkin useissa Vähäkallion talojen julkisivuissa (Klaus Kurki) vielä senkin jälkeen,
kun funkis suosi ehyttä seinäpintaa (Postipankki Unioninkadulla). RAKE, Oskari Vilamon Asfalttiosakeyhtiö Lemminkäinen, Paloheimon tehtaat käsitettiin
osaksi taloudellista suomalaisuusliikettä,
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Väinö Vähäkalliosta on
niukasti kuvia. Klubin
Väinö Vähäkallio-huoneessa oleva Kaapo
Wirtasen muotokuva on
sen vuoksi aarre.

johon Vähäkallio katsoi kuuluvansa.
Tornin ja
kartanon haaveet

Suomi-Filmille Vähäkallion toimisto piirsi
elokuvateattereita. Ohjaaja, johtaja Erkki Karu haaveili pilvenpiirtäjää nykyisen
Akateemisen kirjakaupan paikalle. Sellainenkin syntyi, paperille. ”Onneksi aina
kun Helsingissä on suunniteltu ylikorkeita torneja, on tullut lama”, sanoi Aino
Niskanen.
1930 - 50-luvuilla Vähäkallio oli tunnettu Kytäjän kartanon herrana. Kytäjä oli lähes omavarainen yhdyskunta
sähkölaitoksineen, karjoineen, tieverkostoineen. Tämä oli osa Vähäkallion
suhdetoimintaohjelmaa. Työn kannalta
tärkeät ihmiset saivat kutsun Kytäjälle;
P.E. Svinhufvudin yllätys-75-vuotisjuhlat järjestettiin Kytäjällä. Mutta Klubiin
Vähäkallion piti päästä joka torstai.
Kytäjän kartano ei ole tuottanut onnea omistajilleen, suvusta sukuun. Väinö
Vähäkallio eli pitempään kuin kukaan
hänen kolmesta lapsestaan.
Arkkitehti
oli kuningas

Ennen oli toisin kuin nyt. Jonnekin 30luvulle asti pidettiin luonnollisena, että
arkkitehdit olivat osaomistajia töissään,
rakensivat itselleen; sitten ruvettiin puhumaan arkkitehdin puolueettomuudes-

ta. Vielä rakennushallituksen pääjohtajana ollessaankin Vähäkallio piti muutaman vuoden omaa toimistoa, jolle koitui
myös julkisia töitä.
Kuten useimmat keskeisten toimistojen johtajat, myös Vähäkallio aikaa
myöten tyytyi suuntaviivat antavaan
luonnosteluun, hänen ajatuksensa tuntevat työtoverit tekivät työt, ja päällikkö
hyväksyi. Vähäkallion lähin ja luotetuin
työtoveri oli Antero Pernaja, myöhempi
arkkitehtuurin professori, Suomalaisen
Klubin puheenjohtaja ja kunniajäsen joka ei itse koskaan kerännyt kunniaa
itselleen. Maininnan ansaitsee työtoveri arkkitehti Olli Saijonmaa, joka piirsi
klubitalomme Vähäkallion luonnosten
pohjalta sen jälkeen, kun tämä oli rakennushallituksen pääjohtajana raivannut
esteet rakennusluvan tieltä ja hoitanut
rahoitustuen (Wihuri) kuntoon.
Aino Niskasen tutkimus on sujuvaa
ja hauskaa maallikonkin lukea, runsaine
havainnollisine kuvineen se antaa hyvän
käsityksen tyylikausien murroksesta nuoren tasavallan kasvussa. Teos keskittyy
tuotantoon; ajantaustaa ja elämäkertaa
on mukana riittävästi kokonaiskuvan
saamiseksi. Vieras lahjoitti kappaleen
tutkimustaan Klubin kirjastoon kiinnostuneiden nähtäväksi.
Yrjö Larmola
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”Vanha pelimanni” Pokela sai
”Kantele Finlandian”
Klubin taiteilijajäsen, professori Martti Pokela, 88, on saanut merkittävän tunnustuksen
elämäntyöstään, Suomen Kanteleliiton Vuoden Kantelelevyn.
Tunnustuspalkinto kunniakirjoineen ojennettiin ”vanhalle pelimannille” 27. tammikuuta.
■ Kanteleliiton huomionosoituksesta päätti alan ulkopuolinen
raati, jonka puheenjohtajana toimi
Yleisradion musiikkipäällikkö Helena Hiilivirta. Hän ja Kanteleliiton
puheenjohtaja Satu SopanenHelisalo luovuttivat tunnustuspalkinnon Pokelalle, joka soittaa
tällä Improsette-levyllä ”kamarimusiikillisia kudoksia”, kuten Helsingin Sanomien musiikkiarvostelija
sanoo.
Hiilivirran mukaan Pokelan
musiikki oli ”yksi ylitse muiden”
kahdeksasta arvosteltavina olleesta
levystä.
”Siitä kuultaa läpi uskomaton
perinteen tuntemus, josta rikas
luovuus on kummunnut. Pokela
näyttää vielä korkeassa iässä suuntaa nuorille perässä soittajille”,
Hiilivirta hehkutti. Levyn hienoja
ominaisuuksia täydentävät hänen

mukaansa laadukas äänitys ja tyylikäs ulkoasu.
Improsetten on julkaissut Inkoon musiikki ja sen on äänittänyt
ja tuottanut Matti Kontio.
Juuret Haapaveden
karjamailla

Itseään vanhaksi pelimanniksi kutsuva Pokela sanoo soittoperinteensä juurien juontavan kotiseudulle,
Keski-Suomen Haapavedelle. Siellä
isoisä Oskari rakenteli tärrätorvia
paimenille.
Haapaveden metsälaitumilta
Pokela joutui sotaan Uhtuan suunnalle Kuittijärvelle. Niillä seuduilla
kierteli aikoinaan myös Elias Lönnrot, jonka elämäntyö ja Kalevala
on niin ikään innoittanut Pokelaa.
Kantelelevyllä Pokela soittaa
kolmea erilaista kannelta (muun
muassa venäläistä gusli-kannelta),
paimenhuilua ja tuohiharppua.
Levyllä on yhteensä 13 kappaletta,
jotka kaikki on esitetty Pokelan tapaan improvisoiden.
Pekka Kostamo
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KUVA: JOUKO LIUSVAARA

Vanha Pelimanni Martti Pokela näyttää
olevan myös naistenmies. Helena Hiilivirta (vas.) ja Satu Sopanen-Helisalo ovat
siitä vakuuttuneita.
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Energiavaikuttajat pohtivat alan strategioita Klubilla

Omat energiateesit laadittiin
Globaaleja ja kotimaisia energia-aiheita pohdittiin viime
vuoden lopulla Klubilla. Suomen energia-alan emeritusvaikuttajien ryhmä keskusteli
energia-asioista ja laati omat
energiateesinsä.
■ Puheenjohtaja, Energia-alan
Keskusliiton eläkkeelle siirtynyt
toimitusjohtaja Juhani Santaholma, aloitti kansainvälisistä ener-

Meri-Porin hiilivoimala

gia-alan ongelmista. ”Energian
kulutus kaksinkertaistuu lähivuosikymmenien kuluessa ja kasvusta puolet tapahtuu kehitysmaissa.
Lähes kaksi miljardia ihmistä on
ilman sähköä.”
Väestönkasvu lisää vääjäämättömästi energian tarvetta. Professori Martti Tiuri totesi, että ainakin kahden miljardin väestölisäys
on varma. ”Suuri osa uudesta väestöstä asuu megapoleissa, joissa
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pienimuotoinen energiatuotanto ei ole mahdollista.”
Öljyn ja kaasu
kallistuvat liikaa

Akateemikko Pekka Jauhon
arvion mukaan globaalit energiavarat eivät vielä ehdy, mutta
öljy ja kaasu kallistuvat lähitulevaisuudessa liikaa. ”Se on ihan
riittävän suuri katastrofi.”

”Raakaöljyvarojen
määrä vastaa nykyisin 40 vuoden
kulutusta. Öljyliuskeet ja öljyhiekka ovat vielä kalliita mutta
käytettävissä kun tarvetta ilmenee”, totesi professori Antero
Jahkola.
Kivihiilivarannot ovat moninkertaiset öljy- ja kaasuvaroihin verrattuna. ”Se on tulevaisuuden polttoaine, jota
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voidaan myös nesteyttää. Hiilivaroja on
kymmenissä maissa, joten ne eivät ole
alttiita toimitus- tai hintahäiriöille”, Tiuri
muistutti.

vetytalouden toteutumista.
”Kymmeniä vuosia siihenkin kuluu.
Tekniset ongelmat ovat hyvin vaativia,”
Jauho totesi.

Ydinvoima
pääsee pannasta

Kioto ei toimi,
uutta ajattelua tarvitaan

Jauho arvioi, että ydinvoiman asema
vahvistuu jatkossa. ”Se on hyvä siirtymäkauden energiamuoto, jolla tullaan
toimeen seuraavat 50 vuotta.”
Ydinvoiman hyväksyttävyys on tuntuvasti parantunut, Numminen huomautti. ”Ennusteiden mukaan sähkön
kulutus kolminkertaistuu 1990-2030.
Siksi sähkön tuotantomuotojen merkitys kasvaa”, Tiuri muistutti. ”Ydinvoima
on mm. ympäristösyistä hyvin suositeltava”, vuorineuvos Kalevi Numminen
painotti.
Uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä ei saa unohtaa, vuorineuvos
Jaakko Ihamuotila muistutti. ”Niillä ei
ratkaista suuren mittakaavan energian
tarvetta mutta ne ovat paikallisesti tärkeitä.”
”Mutta biopolttoaineiden käyttö on
paluuta menneisyyteen, keräilytaloutta”,
Tiuri provosoi. ”Tuuli- ja aurinkoenergian ongelma on heikko energiatiheys ja
hyötysuhde.”
Emeritus-energiavaikuttajat eivät usko vetytalouteen, joka tuntuu pakenevan
kohti horisonttia; aina se on 40 vuoden
päässä. ”Vetyteknologiasta puhutaan
paljon mutta tärkeämpää on sähköteknologian kehittäminen.” Fuusioenergiankin arvioitiin kaupallistuvan ennen

YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja
ovat viime vuosina hallinneet kansainvälistä energia- ja ilmastokeskustelua.
Jauho esitti jyrkän kannanoton. ”Kiotoprosessi päätyy umpikujaan. Emme voi
estää kehitysmaiden kehittymistä ja siitä
aiheutuvaa energian kulutuksen ja päästöjen kasvua. Kioton pöytäkirjalla ei voida sitä torjua. Kioton sopimus aiheuttaa
vain suuria vaikeuksia niille, jotka sitä
yrittävät noudattaa.”
”Kioton jatko on todellakin mahdoton; prosessi ei toimi. Tekninen kehitys
on ainoa mahdollisuus. Vaikka EU lopettaisi omat päästönsä kokonaan, ilmastonmuutos ei merkittävästi hidastuisi”,
Tiuri ja Ihamuotila huomauttivat.
Vahvoja vaikuttajia:

Akateemikko Pekka Jauho, VTT:n ex-pääjohtaja
Vuorineuvos Jaakko Ihamuotila, Neste
Oy:n ex-toimitusjohtaja
Vuorineuvos Kalevi Numminen, IVOn extoimitusjohtaja
Professori emeritus Antero Jahkola, TKK
Professori emeritus Martti Tiuri, TKK
Energia-alan Keskusliiton ex-puheenjohtaja Juhani Santaholma
Ilkka Leppä
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Energia-alan emeritusvaikuttajat ovat sitä mieltä, että Kioton prosessi ei toimi. Ydinvoima on hyvä energialähde sanovat Juhani Santaholma (vas.), Jaakko Ihamuotila,
Pekka Jauho, Martti Tiuri, Kalevi Numminen ja Antero Jahkola.

Emeritusvaikuttajien
energiateesit

● Nykyaikainen yhteiskunta perustuu
sähkön käyttöön; tuotantokapasiteetin
riittävyys ja sähkön laatu on varmistettava.
● Päätöksenteko energiaratkaisuissa
tulisi pitää kansallisella tasolla. EU-vetoisesti ei synny järkevää energiapolitiikkaa.
● Ydinvoima on hyvä ylimenokauden
energialähde ja mahdollistaa myös
paikallisten uusiutuvien polttoaineiden
käytön. Kuudennen ydinvoimalaitoksen rakentamista Suomeen on harkittava.

● Energiansäästöön ja teknologian
kehittämiseen on panostettava enemmän.
● Kivihiilen ja turpeen käyttö on turvattava; ne ovat strategisesti tärkeitä
ja myös hyviä hintareferenssipolttoaineita.
● Energia-alalla kvartaalikapitalismi on
epäterve ilmiö, joka ylläpitää hintatasoa tuotantoa ja investointeja rajoittamalla.
● Kioto-prosessin jatko on mahdoton;
kaikki tahot tarvitaan mukaan päästöjä
vähentämään.
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Kantapöydässä
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Joulusta vaali- ja
juhlavuoteen
- Hyvää uutta vuotta, veljet!
- Sitä samaa! Ja jos mahdollista, hyvääkin parempaa!
- Missä otit vuoden vastaan?
- Turussa.
- Vieläkö siellä asutaan, kun sen hyviä suomalaisia yrityksiä on myyty ulkomaille? Laivateollisuutta vietiin Italiaan,
sitten myytiin Turun Sinappi ja nyt viimeksi makeistehdas
Hellas. Mitähän seuraavaksi?
- Sitä siellä jännätään. Markkinavoimat ovat kaikkivaltiaita. Ne yllyttävät kohdentamaan yritystemme investointejakin enemmän ulkomaille kuin kotimaahan. Suomesta on
jo tullut pääoman viejä. Siinä tulee pää vetävän käteen. Ties
vaikka Joulupukkikin muuttaisi Korvatunturilta Himalajalle.
■ Pukista puheen ollen – saitteko ja annoitteko joululahjoja?
- Lahjoitin Etiopiaan yhdelle tytölle koulupuvun ja
Ugandaan vuohen ja lehmän. Kotieläimet lahjoitin vaimoni ja anoppini nimissä, joten se oli lahja heillekin. Saimme
vastalahjaksi hyvän joulumielen.
- Mitä vuohi sinne maksaa?
- Kirkon ulkomaan avun kautta kaksikymmentä euroa.
Pian tuhannet Suomesta lahjoitetut vuohet ja lehmät lypsävät nälkäisille lapsille lämmintä maitoa.
■ Palataanpa kotimaahan. Seurasitteko presidenttiehdokkaittemme haastatteluja?
- Melkein kyllästymiseen saakka. Niitä tuli joka päivä
monesta tuutista. Säälitti jo tuo ehdokkaiden riepottelu.
- Mutta nehän selvisivät siitä. Ja nyt meillä on jo tuloskin tiedossa.
- Minua ärsytti eniten se inkvisiittoriksi heittäytynyt toimittaja, joka kysyi muttei antanut vastata, syytti mutta esti
puolustautumisen. Moni saattoi äänestää pelkästä myötä-

Helsingin Suomalainen Klubi

tunnosta hänen tylyimmin kohtelemiaan ehdokkaita.
- Jospa se oli tarkoituskin. Onhan sanottu, että tv ratkaisee nykyään vaalien
tuloksen.
■ Kuuntelitteko Tarja Halosen uudenvuodenpuheen? Oliko se maan äidin uudenvuodenpuhe vai presidenttiehdokkaan vaalipuhe?
- Maan äidin vaalipuhe, ja Tarjahan
meitä nyt edelleen johtaakin.
- Uusi vuosi alkoi Euroopassa räväkästi. Venäjän presidentistä tuli varakkaiden G8-maiden uusi puheenjohtaja
ja hän julisti heti talvisodan Ukrainalle sulkemalla kaasuhanat siltä ja osalta
muutakin Eurooppaa.
- Hän taluttaa pian energiapulaa potevaa Eurooppaa kuin pässiä narusta.
- Onkohan kaasun ja öljyn mahdilla syntymässä uusi Neuvostoliitto, uhka
meillekin?
- Poliitikot väittävät, ettei uhkaa ole
vaikka olisikin.
- Mitä sanoivatkaan egyptiläiset: Sen,
joka asuu virrassa, täytyy ystävystyä krokotiilin kanssa.
■ Asiasta toiseen: Oletteko panneet
merkille menevien ja sellaisiksi itsensä
kuvittelevien nuorten miesten talvimuodin?
- Mikähän tuo? Pukeutuvatko kettutyttöjä uhmaten ja esi-isiä kunnioittaen
krimikaulusturkkeihin?
- Ei, vaan kärvistelevät tuulessa ja
tuiskussa paljain päin manaillen sitä, et-

tei ole kolmatta kättä, jotta saisi kaksi
lämmittämään korvia.
- Eivät pelkää sitäkään, että pään paleleminen voi edistää kaljuuntumista.
- Minulla on heille ohje, jonka edesmennyt runoilija Kalevi Rahikainen antoi eräässä runossaan: ”Hattu päähän,
pää hattuun!”
■ Oletteko huomanneet, että J.V. Snellmanin syntymästä on ensi toukokuussa
kulunut 200 vuotta. Klubimme voisi sen
ja samalla omankin juhlavuotensa kunniaksi osoittaa huomiota hänelle. Jos ei
kabinetteja riitä nimikkohuoneeksi, voisi
keksiä jotain muuta vastaavaa.
- Olikohan Snellman Klubimme jäsen?
- Hän oli Klubin syntyessä jo 70-vuotias. Eero Saarenheimon historiateoksen mukaan hän ei enää viiden viimeisen
elinvuotensa aikana liittynyt klubiin. Hänen aatteensa kuitenkin eli: ”Kansa on
sivistettävä ja sivistys kansallistettava!”
Snellman pyrki osoittamaan Suomen lukeneistolle sen suuret isänmaalliset tehtävät.
- Se oppi ei olisi pahitteeksi meille
paljaspäillekään.
Pöytäläinen

35

36

Helsingin Suomalainen Klubi

Ulkopolitiikan ilta:

VENÄJÄ ja KIINA

Ministeri Jaakko
Iloniemen pitkän ulkpolitiikka-esitelmän
toisessa osassa hän
käsittelee Venäjän ja
Kiinan osuutta maailmanpolitiikassa.

Klubilla oli 27. lokakuuta 2005 runsasta mielenkiintoa herättänyt ilta
ministeri Jaakko Iloniemen esittäessä
näkemyksiään yllämainituista kolmesta laajasta aiheesta salin täyttäneelle kuulijakunnalle. Illan isäntänä
toiminut suurlähettiläs Antti Lassila
tuntee esitelmöitsijän virkaveljenä
vuosien takaa.

■ Oheisena lyhenne illan Venäjä ja Kiina
-osuudesta. Yhdysvaltain osuus julkaistiin edellisessä Klubilehden numerossa.
Venäjä syntyi
gangsterikapitalismi

Presidentti Boris Jeltsinin kauden tärkein tulos oli tietenkin kommunistisen
puolueen hegemonisen aseman purkaminen Venäjällä sekä niissä maissa, joissa
Neuvostoliitolla oli ratkaiseva vaikutus-
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maailmanpolitiikassa
valta. Samoin Varsovan liiton lakkauttaminen.
Jeltsin jätti jälkeensä varsin sekasortoisen talouden ja epämääräisen poliittisen tilanteen. Noihin aikoihin syntyi
jotain sellaista, jota Igor Gaidar on kutsunut nimellä gansterikapitalismi. Toisin
sanoen, kun yksityistettiin valtion suuria resursseja sisältäneitä toimialoja, se
tapahtui tavalla joka teki mahdolliseksi
sen, että muutamat yksilöt saattoivat
rohmuta muodollista korvausta vastaan
huikeita omaisuuksia.
Jeltsinin uudistuksiin kuului, että
Neuvostoliitto piti hajoitettaman niin,
ettei valtaa enää voitaisi samalla tavalla
keskittää kuin Nkp:n vallassa ollessa. Se
perustuslaki, joka tänäkin päivänä on
suurin piirtein voimassa, merkitsi entisen
Neuvostoliiton alueen Baltian jo silloin
itsenäistyneitä maita lukuunottamatta jakamista 89 osaan. Niitä kutsutaan
”subjekteiksi” ja ne ovat hyvin erilaisia
osia.
Muutamissa on vain muutamia
kymmeniä tuhansia asukkaita, ja toisaalta esimerkiksi Moskovassa, joka myös
on subjekti, on asukkaita arviolta 10
miljoonaa. Mutta kuitenkin liittovaltio
oli keskeinen periaate, vaikka näistä 89
liittovaltiosta vain kymmenkunta on sellaisessa taloudellisessa asemassa, että ne
pystyvät maksamaan yhteiseen budjettiin enemmän kuin sieltä odottavat.

Jeltsin valitsi
Vladimir Putinin

Jeltsinin kausi päättyi niin, että hän saattoi itse valita seuraajansa, ja hän valitsi
pietarilaisen Vladimir Putinin, joka tuli
tälle paikalle oltuaan turvallisuuspoliisin
päällikkö. Näin hän saattoi tuoda tullessaan suuren joukon entisiä kollegojaan.
Pietarilaiset näyttävät olevan presidentin hallinnossa hyvin keskeisessä asemassa. Hyvin harva olisi varmaankaan
arvannut, että kun Neuvostoliitto hajoaa
ja kommunistinen puolue romahtaa, vallan perii turvallisuuspoliisi yhdessä miljardöörien kanssa!
Presidentti Putinin toteuttamat poliittiset uudistukset ovat merkinneet aika
lailla vallan keskittämistä takaisin Kremliin. Toisin sanoen Jeltsinin periaatteista on käännytty takaisin vastakkaiseen
suuntaan.
Presidentin administraatio Kremlissä on rakenteeltaan hyvin mielenkiintoinen. Kannattaa katsella, miten Nkp:n
sihteeristö oli jäsennelty ja rakennettu.
Presidentin administraatio on nyt verrattain lähellä sitä. Jopa sen funktiot ovat
aika lähellä sitä.
Kreml päättää
eikä hallitus

Nkp:n sihteeristön tehtäviin kuului silloisen hallituksen poliittisen toiminnan
ohjaaminen. Ja tämä näyttää olevan presidentin administraation tehtäviä myös
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tänä päivänä. Kreml siis päättää paljosta
sellaisesta, mikä useimmissa maissa olisi
hallituksen päätösvaltaan kuuluva asia.
Usein kuulee meilläkin sanottavan,
että Venäjällä sananvapaus on tukahdutettu. Väittämä ei täysin pidä paikkaansa. On tosiasia, että valtio dominoi
televisiota, ja monet suuret sanomalehdetkin ovat usein sellaisten henkilöiden
hallussa, jotka ovat ystävällisissä väleissä
Kremliin.
Se ei kuitenkaan suinkaan merkitse
sitä, etteikö maassa olisi muutakin hyvin
vilkasta julkista keskustelua sekä pienempien lehtien palstoilla että nimenomaan
internetissä.
Puoluelaitos, sellaisena kuin se tänä
päivänä Venäjällä on, on länsimaiselle
demokratialle vieraassa kehitysvaiheessa. Vallan puolue eli ne jotka kannattavat presidenttiä, on nimellisesti kaksi eri
puoluetta.
Tämä ryhmittymä pitää hallussaan
lähes kolme neljännestä duuman paikoista, ja uusimpien hallinnollisten uudistusten piiriin kuuluu vielä se, että äänikynnystä on nostettu. Duumaan voi
tulla valituksi tästä lähtien vain sellainen
puolue, joka saa duuman vaaleissa vähintään seitsemän prosenttia äänistä.

Gallupeissa
Putin suosittu

Kaikesta huolimatta mielipidetutkimukset antavat edelleen presidentti Putinille
aika hyvän arvosanan. Tutkijasta riippuu,
kuinka hyvän. Luvut ovat viime aikoina vaihdelleet 60 ja 45 prosentin välillä
riippuen miten siitä, miten kysymykset
on asetettu.
Hallitus tosin on varsin epäsuosittu,
mutta se ei ole heijastunut presidentti Putiniin. Hallituksen epäsuosiota on
lisännyt se, että Neuvostoliiton ajoilta
periytyneitä luontaisetuja on raskaasti
leikattu. Leikatut luontaisedut korvataan
nykykäytännössä tulonsiirtoina, jotka
kuitenkaan eivät tyydytä niiden saajia.
Kun tänä päivänä haastatellaan
keskeisessä asemassa olevia henkilöitä,
muita kuin poliittisen viran haltijoita, ja
heiltä kysytään mikä on maan suurin ongelma, saadaan vastaukseksi aina sama
seikka: korruptio. Institutionalisoitunut
korruptio.
Viranomaisilla
”korruptiotaksat”

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että viranomaisilla on lähestulkoon taksat, joita
sovelletaan silloin, kun he antavat normaaleja palveluja kuten esimerkiksi sijoittautumista korkeakouluun, palveluksien saamista sairaalassa tai toimilupien
saamista erilaisille bisneksille.

Helsingin Suomalainen Klubi

Ongelmiin kuuluu niin ikään elinkeinoelämän suhteellisen hidas diversifikaatio. Se merkitsee, että sellaista teollista
tuotantoa, joka olisi kansainvälisesti kilpailukykyistä, on melko vähän elintarvikesektoria lukuunottamatta. Se näyttää
olevan kilpailukykyinen.
Yleinen käsitys näyttää kuitenkin olevan, minkä aikoinaan sanoi Honorée
Balzac: ”Jokaisen suuren omaisuuden
takana on rikos”. Se näyttää nytkin olevan kansanihmisten käsitys niistä, jotka
ovat onnistuneet vaurastumaan.
Energiatuloista
hyvä siivu valtiolle

Mutta on paljon hyviäkin uutisia. Ennen
kaikkea se seikka, että energian hinta,
joka on viime aikoina ollut sangen korkealla, on tiennyt mahtavia tulovirtoja
maahan. Valtio on niistä saanut hyvän
siivun.
Se on puolestaan johtanut siihen,
että maalla on ylijäämäinen budjetti, vahvasti ylijäämäinen maksutase, ja
kaiken kukkuraksi ulkomaiset sijoitukset
ovat vähitellen viime aikoina alkaneet
kasvaa.
Sotilasmenot ovat kasvussa mutta
eivät mitenkään huikeasti. Mielenkiintoista on, että ydinaseita kehitetään ja
että usein julistettu puolustusvoimien
täydellinen uudistaminen ja siirtyminen
ammattiarmeijaan antaa vielä odottaa

itseään. Heikko sotilaallinen menestys
Tshetsheniassa viittaa siihen, että kovin
pitkälle ei vielä olla päästy.
Suhteet EU:hun
heikentyneet

Venäjän suhteet Euroopan Unioniin ovat
jossain määrin heikentyneet. Eräs syy
siihen näyttää olevan se, että EU:ssa on
esitetty Venäjälle samanlaisia vaatimuksia kuin niille maille, jotka ovat hakeneet
jäsenyyttä.
Sehän ei tietenkään venäläisille sovi
siksi, että he eivät ole hakemassa jäsenyyttä eivätkä he ole velvollisia tinkimään suvereniteetistään.
Georgian, Ukrainan ja Kirgisian eri
väriset vallankumoukset ovat herättäneet Kremlissä syvää levottomuutta. Presidentti Putinin lähin avustaja on äsken
antamassaan haastattelussa sanonut, että nämä kumoukset ovat sukua sille, mitä tapahtui Jugoslaviassa ulkopuolisten
aiheuttaman sekaantumisen ja väliintulon tuloksena. Vanha perinteinen venäläinen huoli siitä, että Venäjällä yritetään
ulkoapäin vallankumousta, näyttää silloin tällöin pulpahtavan pinnalle.
Suurvallan
symboleja saatu

Hyvin tärkeä uusi piirre Venäjällä on se,
että Venäjä on sittenkin saavuttanut
eräitä suurvallan tunnusmerkkejä. Ensi
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vuonna järjestettävä G8 -ryhmän kokous, johon Venäjä nyttemmin osallistuu
täysivaltaisena jäsenenä, näyttää olevan
yksi näitä suuria symboleja.
Suhteet Kiinaan ovat parantuneet,
asevienti on mittavaa ja yhteiset sotaharjoitukset Kiinan ja Venäjän välillä ovat
kaikesta päättäen selvä signaali sekä Yhdysvalloille että Japanille.
Vanha periaatekysymys, jonka Anton
Tsehov aikanaan esitti on: ”Minne troikka kiitää”? Sitä kysyvät tänä päivänäkin
venäläiset toinen toisiltaan.
Me tiedämme vain, että vuonna
2007 on duuman vaali, 2008 seuraava
presidentin vaali ja että presidentti Putin on jyrkästi ilmoittanut, ettei hän aio
muuttaa perustuslakia vaan sen mukaisesti jättää presidentin viran. Politiikan
näyttämöltä hän ei kuitenkaan poistu.
Mitä tämä merkitsee, jää vain arvailujen varaan.

korkealla tasolla. Kauppatase on reilusti ylijäämäinen, ja tuonti kasvaa paljon
vähemmän kuin vienti. Viime vuonna
tuonti kasvoi 14 ja vienti peräti 32 prosenttia.
Seurauksena on aivan mahtava maksutaseylijäämä, josta suuri osa on sijoitettu Yhdysvaltain obligaatioihin. Kiina
onkin Yhdysvaltojen jättimäisen maksutasevajeen suurin ulkomainen rahoittaja.
Talous on vahvasti vientiteollisuusvetoista, ja se myös vastaa ylijäämästä.
Energian kulutus nousee nopeasti
esimerkiksi yleistyvien autojen vuoksi.
Öljyn saannin turvaaminen on myös Kiinalle avainasioita. Tämä selittää osaksi
sen, miksi suhdetta Venäjään vaalitaan.
Se selittää myös sen, miksi kiinalaiset
delegaatiot kulkevat ahkerasti sellaisissa paikoissa kuin Iranissa, Sudanissa tai
Venezuelassa rakentaakseen pitkäaikaisia
kauppasuhteita.

Kiinan kasvu
jatkuu vauhdilla

Puolueella valta
lujasti käsissään

Suomen Pankilla on siirtymätalouksien
tutkimuslaitos, joka seuraa myös Kiinan
kehitystä. Sen tutkimusten mukaan Kiinassa taloudellinen kasvu jatkuu noin
yhdeksän prosentin vauhtia, mikä on
hyvin harvinainen kansainvälinen ilmiö.
Investointivauhti on edelleen erinomainen, ja niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin investoinnit jatkuvat varsin

Kommunistinen puolue pitää lujasti valtaa käsissään Kiinassa. Kiinalaisten oman
havainnon mukaan kommunistinen puolue voi pitää vallan niin kauan kuin se ei
pidä kiinni kommunismista. Ja näinhän
asian laita onkin maassa, missä jo tällä
hetkellä alkaa olla miljardöörejä samaan
tapaan kuin Venäjälläkin.
Mutta maa muuttuu, ja demokrati-
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aakin kokeillaan ainakin paikallisella tasolla eräänlaisena kylädemokratiakokeiluna..
Lähestyminen Venäjään on viesti, joka kyllä ymmärretään Japanissa ja Yhdysvalloissa. Siellä tehdään johtopäätös,
että Kiinan halu säteillä vaikutusvaltaansa lähiympäristöönsä rauhanomaisin keinoin on ilmeinen asia. Sen uskottavuutta
voidaan vahvistaa siten, että sotilaallinen
voima kasvaa, vaikkei se olisikaan hyökkäävää.
Sekä Kiinassa että Japanissa on paraikaa meneillään varustelukierros. Japani
on luopumassa toisen maailmansodan
jälkeisestä politiikastaan, jonka mukaan
sillä on vain itsepuolustusvoimat. Nyt
se on valmis siihen, että se saattaa osallistua kansainvälisiinkin operaatioihin.
Kummassakin maassa nationalismi on
vahvistumaan päin. Sitä voidaan pitää
ongelmana.
Akuutti kysymys:
kestääkö Kiina?

Kestääkö Kiina sen, että sillä on yhtäältä 1800-luvun kapitalismia ja toisaalta
2000-luvun kommunismia samassa järjestelmässä? Tarkoitan sitä, että poliittinen järjestelmä ja taloudellinen järjestelmä kulkevat aivan eri kiskoilla. Se on mitä
suurimmassa määrin akuutti kysymys.
Ehkä riittää, kun toteamme, että niin
kauan Kiina kestää, kun siellä säilyy ny-

kyinen poliittinen järjestelmä ja kun jokainen vuosi on edellistä parempi.
Taloudellinen kasvu, joka vähitellen
leviää myös kansan keskuuteen, näyttää
legitimoivan Kiinan autoritäärisen poliittisen järjestelmän.
Kauko Lehti
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Lääke vai luontaislääke?
– Kysymys pohdinnan kohteena lääketieteen illassa

Tohtori Lasse Lehtonen varoitti lääketieteen illassa marraskuussa ihmetuotteista ja
huijauslääkkeistä
Alustajana 10. marraskuuta 2005 oli
Lasse Lehtonen, dos., lääk.tri, oik.tri
sekä kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri. Hallinnollinen
osastonylilääkäri (HUSLAB Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri).

■ Luonnosta haettuja aineksia on aina
käytetty osana kansanlääkintää. Rohdosvalmisteiden käyttöä kansanlääkinnässä selvitti jo Elias Lönnrot vuonna
1832 lääketieteellisessä väitöskirjassaan
”Afhandling om finnarnes magiska medicin” (ks. kuva 1). Nykyisin käytössä
olevista lääkkeistä noin 25 prosenttia on
peräisin perinteisesti lääkkeinä käytetyistä kasveista.
Lääkekasveja käytetään myös lääkkeiksi luokiteltavissa rohdosvalmisteissa.
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Rohdosvalmisteet ovat sellaisia perinteisesti lääkkeellisesti käytettyjä valmisteita,
joiden vaikuttava ainesosa tai ainesosat
ovat peräisin kasvi- tai eläinkunnasta,
bakteereista tai kivennäisaineista. Rohdosvalmisteet sisältävät perinteisesti
lääkkeellisesti käytettyjä rohdoksia tai niiden osia sellaisenaan tai kuivattuna, niistä valmistettuja uutteita tai tinktuuroita
taikka perinteisesti käytettyjä haihtuvia
öljyjä ja rasvaöljyjä.
Nämä rohdosvalmisteet on erotettava vaihtoehtoisen lääketieteen (eli uskomuslääkinnän) hoitomuotona käytetyistä luontaistuotteista, sillä uskomuslääkinnällä tarkoitetaan ihmisten tai eläinten
hoitamisen ja parantamisen harjoittamista menetelmin, joiden pätevyydestä ei
ole luotettavaa tieteellistä näyttöä.

Suomen voimassa oleva lääkelaki
määrittää lääkkeen sellaiseksi valmisteeksi tai aineeksi, jonka tarkoituksena
on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tahi
sen oireita ihmisessä taikka eläimessä.
Kaikilla Suomessa käytettävällä lääkkeellä tulee olla Lääkelaitoksen myöntämä
myyntilupa.
Lääkkeelle asetettuja keskeisiä vaatimuksia ovat näyttö aineen tehosta ja
turvallisuudesta, tuotteen vakioitu farmaseuttinen laatu sekä tarkat käyttöohjeet. Myös rohdosvalmisteella tulee olla
myyntilupa, mutta sen tehoa ja turvallisuutta ei tarvitse erikseen testata, vaan
riittää, että kirjallisuuskatsauksella osoitetaan rohdoksen vakiintunut lääketieteellinen käyttö.

Huijauslääkkeet
kitkettiin lailla

EU-direktiivi laajensi
rohdoskäsitettä

Luontaislääkkeiden käyttö ei ole mikään
uusi ilmiö. Kunnollisten hoitomuotojen
puuttuessa 1800-luvun lopulla kaupattiin ns. patenttilääkkeitä, jotka koostuivat
salaisista ainesosista. Patenttilääkkeiden
sisältämät myrkyt (esimerkiksi elohopea) ja huumeet (kokaiini) olivat 1800luvun lopussa uhka miljoonien ihmisten
terveydelle. Lääkelainsäädäntö kehittyi
1900-luvun alussa juuri näiden vaarallisten ”huijauslääkkeiden” kitkemiseksi
markkinoilta.

Lokakuussa 2005 tuli voimaan EU:n direktiivi perinteisistä rohdosvalmisteista,
joka laajentaa rohdosvalmisteen käsitettä. Direktiivin tarkoittama perinteinen
rohdosvalmiste sisältää lääketieteellisesti
käytettyjä kasveja, joita on Euroopan yhteisössä käytetty lääkkeellisesti vähintään
30 vuoden ajan.
Perinteiselle rohdosvalmisteelle voidaan hyväksyä itsehoidollisia käyttöaiheita (so. pienet vaivat) yksinomaan pitkäaikaisen lääkinnällisen käytön perusteella
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ilman tavanomaisilta rohdosvalmisteilta
vaadittavaa kirjallisuusnäyttöä.
Luontaistuote on
elintarvike, ei lääke

Luontaistuote on elintarvike eikä lääke.
Luontaistuotevalmiste sisältää kasveja,
kuituja, rasvahappoja tai pieniä määriä
vitamiineja tai kivennäisaineita, mutta aineiden pitoisuus voi vaihdella. Luontaistuotteen laatua, toisin kuin lääkkeiden,
kontrolloidaan vain pistokokein.
Luontaistuotteet on lisäksi erotettava ns. funktionaalisista elintarvikkeista.
Elintarvike on funktionaalinen, jos sen
on tavanomaisten ravitsemuksellisten
ominaisuuksien lisäksi osoitettu vaikuttavan myönteisesti elimistön yhteen tai
useampaan toimintoon edistämällä terveyttä ja hyvinvointia ja/tai vähentävän
sairauden riskiä.
Funktionaalisen elintarvikkeen on oltava ruokaa ja sen vaikutuksen on oltava
osoitettavissa tavanomaisessa määrässä
käytettynä ruokavalion osana. Funktionaalinen elintarvike ei siis ole tabletti tai
kapseli vaan osa tavallista ruokavaliota.
Ihmetuotteet
ovat huijausta

Luontaistuotetta ei saa markkinoida
sairauksien hoitoon, mutta käytännössä valvontamahdollisuudet (esimerkiksi

nettikaupassa) ovat vähäiset. Kuluttajaviranomaiset puuttuvat ajoittain selviin
huijauksiin ”ihmetuotteiden” markkinoinnissa. Ihmetuotteilla tarkoitetaan
tuotteita, joiden ominaisuuksista annetaan niiden markkinoinnissa täysin katteettomia lupauksia.
Näillä tuotteilla tehdyt huijaukset perustuvat usein ihmisten toiveisiin nopeasta ja helposta elämänlaadun ja ulkonäön
kohentamisesta. Tyypillisiä ihmetuotteita
ovat esimerkiksi erilaiset laihdutusvalmisteet ja potenssilääkkeet.
Ihmetuotteitta tuodaan kauppaan
säännöllisin väliajoin, sillä luontaislääkkeiden tuotanto ja kauppa on merkittävää taloudellista toimintaa. Suomalaiset
käyttävät vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin
arviolta yli 200 miljoonaa euroa vuodessa.
Luontaistuotteita
syytä varoa

Lääkkeeksi luokitellut rohdosvalmisteet
ovat ohjeiden mukaan käytettynä varsin
turvallisia. Sen sijaan eräät luontaistuotteet voivat aiheuttaa vakaviakin haittoja.
Eräiden kiinalaisten luontaistuotteiden
sisältämä aristolokkia (kiinaksi Mu Tong)
sisältää munuaismyrkkyä ja tuote voi aiheuttaa virtsarakon syöpää. Chaparral
eli kreosiittipensas (Larrea tridentata)
puolestaan sisältää maksamyrkkyjä ja
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sitä sisältävät luontaistuotteet ovat aiheuttanut vakavia maksavaurioita sekä
Euroopassa että Yhdysvalloissa.
Useat luontaistuotteissa käytettävät
kasvit (kuten crotalaria, heliotrooppi,
leskenlehti, kurkkuyritti, rohtoraunioyrtti, ruttojuuri, villakko) saattavat sisältää
pyrrolitsidiinialkaloideja, jotka nekin vahingoittavat maksaa. Piristävänä rohdoksena käytetty efedra (Ephedra sp.)
puolestaan nostaa verenpainetta ja voi
aiheuttaa aivohalvauksen.
Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA
kielsi vuonna 2003 kokonaan efedran
markkinoinnin. Efedra-tuotteista on Yhdysvalloissa raportoitu yli 1 000 vakavaa
haittavaikutusta ja ainakin 44 kuolemantapausta.
Luontaistuotteiden ja lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat suhteellisen harvinaisia. Kuitenkin esimerkiksi mäkikuismavalmisteet voivat vaikuttaa maksaentsyymien ja kuljetusproteiinin aktiivisuuteen
(CYP3A4 induktio) ja alentaa eräiden samanaikaisesti käytettyjen lääkeaineiden
pitoisuuksia.
Kun suomalaisen luontaistuotekaupan asiakkaista noin 50 prosenttia käyttää luontaistuotteita ja lääkkeitä samanaikaisesti, haitta- ja yhteisvaikutusten
riskin takia myös luontaislääkkeiden ja
rohdosvalmisteiden käytöstä olisi kerrottava lääkkeitä määräävälle lääkärille.

Eläinperäisiä
aineita varottava

Eräänä luontaistuotteisiin liittyvänä maailmanlaajuisena ongelmana on, että perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä
valmisteiden osana käytetään harvinaisista villieläimistä saatuja elimiä. Harvinaisten eläinten osat voivat salakaupassa
olla hyvin arvokkaita.
Tiikerin peniksestä valmistettu potensssilääke maksoi 1990-luvun lopulla
Japanissa 27 000 USD/pullo. Englannin
eläintieteellisen seuran arvion mukaan
pelkästään Japaniin viedään vuosittain
noin 500 tiikeriä vastaavaa määrä tiikerinluita.
Vaikka luontaistuotteiden tehosta ei
ole näyttöä ja ne voivat jossain tapauksissa olla vaarallisiakin, on selvää, että pelkkä uskomus tuotteen tehoon voi
auttaa joitain potilaita. Pelkkä lumehoito
nimittäin parantaa merkittävän osan potilaista.
Hoidon lumevaikutus on todellinen
fysiologinen tapahtuma, sillä lumelääkettä saavien potilaiden aivoissa tapahtuu neurofysiologisella kuvantamisella
todettavia toiminnallisia muutoksia, jotka ovat samankaltaisia kuin mitä todellinen lääkityskin aiheuttaa. Varmaa on,
että luontaistuotteille löytyy tämän johdosta myös tyytyväisiä käyttäjiä.
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Urheiluoikeuden professori Heikki Halila klubi-illassa

URHEILUOIKEUS kehittynyt
■ Urheiluoikeudessa on kysymys urheilun ja oikeuden kohtaamisesta. Urheilun
oikeudesta on jouduttu puhumaan vakavasti kaikkalla siellä, missä harrastetaan
kilpaurheilua. Urheilu on ammattilaistunut ja kaupallistunut.
Sen piiriin on tullut urheilijoiden
ohella useita amamttimaisia ja kaupallisia ryhmiä kuten valmentajia, yhtiöityneiden seurojen omistajia, agentteja,
managereita ja sponsoreita. Yhteiskunnan yleisesta oikeudellistumisesta on
osaltaan aiheutunut se, että urheilun piirissä on tunnistettu sellaisia oikeudellisia
asetelmia, joita ei aikaisemmin havaittu
tai tunnustettu olevan olemassa. Urheilun oikeus voidaan liittää keskusteluun
modernista oikeudesta ja sen eri ilmenemismuodoista.
Urheilun oikeudessa on keskeisenä
kysymyksenä kahden normijärjestelmnän, yleisen oikeusjärjestelmän ja itsesääntelyyn perustuvan urheilun oman
normijärjestelmän olemassaolo. Jälkimmäiseen kuuluu mm. urheilun kurinpitojärjestelmä, jossa ovat keskeisellä sijalla
dopingista johtuvat toimintakiellot. Urheilun kansainvälisyydestä aiheutuu se,
että ylikansallisilla normeilla kuten kansainvälisten lajiliittojen määräyksillä voi
olla huomattava vaikutus.
Urheilun oikeuteen kuuluu niin meillä kuin muuallakin se, että urheilun itsesääntelyn piirissä on järjestetty sisäistä

lainkäyttöä. Vuonna 1991 organisoitua
Urheilun oikeusturvalautakuntaa on voitu osuvasti luonnehtia lainkäytön tukielimeksi. Sen puheenjohtajana toimi 12
vuoden ajan oikeusneuvos Erkki-Juhani
Taipale.
Urheilun oikeuskysymyksille on tunnusomaista se, että niissä liikutaan usean
perinteisen oikeudenalan piirissä ja rajapinnoilla. Esille tulevat tilanteet voivat olla yllättäviä ja häkellyttäviä. Ne ovat usein
syntyneet skandaaleiksi luonnehttavien
tilanteiden myötä. Esimerkkejä urheilun
oikeuden ajankohtaisista kysymyksistä
voidaan mainita lukuisia: vedonlyöntipetos, dopingista johtuvat kysymuykset,
urheilijaa suojaavat perusoikeudet, väkivalta pelikentillä ja katsomoissa, urheilijan vapaa liikkuvuus, siirtokorvausten ja
kasvattajarahojen sallittavuus, urheilijan
ja muiden urheilun toimijoiden epätyypilliset työsuhteet, urheilun televisiointisopimukset sekä Euroopan unionin oikeuden soveltuminen urheiluun.
Heikki Halila
urheiluoikeuden professori
Helsingin yliopisto
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kilpaurheilun myötä

Oikeuspolitiikan illan aiheena oli urheiluoikeuden professori Heikki Halilan alustus
urheiluoikeudesta.
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Klubin ensimmäinen sijoitusilta:

Miten hajautetaan kansainvälisesti ja

Sijoitusillan annista vastasi ryhmä Juha Kojonen, Eero Pätäri, Tommi Lehto, Tim Grinkall ja isäntänä Martti Enäjärvi.
Helsingin Suomalaisen Klubin ensimmäiseen sijoitusiltaan 1. joulukuuta
2005 kokoontuneet runsaat viisikymmentä äveriäänoloista klubiveljeä
olivat saaneet vieraikseen asiantuntevan joukon sijoitusasiantuntijoita
klubiveli Juha Kojosen avustuksella.
Illan isännän Martti Enäjärven puheenjohdolla ohjelman aloitti

■ Lappeenrannan Teknillisen Korkeakoulun rahoituksen professori Eero Pätäri, joka käsitteli puheenvuorossaan
osakesijoitusten kansainvälistä hajauttamista erityisesti kehittyville markkinoille.
Konkreettisina esimerkkeinä saimme tutustua kahteen mielenkiintoiseen
markkina-alueeseen, kun Gustavus Capital Asset Management -rahastoyhtiön
salkunhoitaja Tim Drinkall, joka oli saapunut Suomeen tätä tilaisuutta varten,
käsitteli puheenvuorossaan sijoittamista
Venäjälle ja Balkanille. Drinkall on seu-
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vältetään arvostuskuplat?
Osakesijoitusten tuotot 2000-luvulla
(kehittyneet vs. kehittyvät markkinat)
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rannut alueen kehitystä yli kymmenen
vuoden ajan ja asunut osan tästä ajasta
paikan päällä, minkä ansiosta hän tuntee kohdemarkkinansa erittäin hyvin.
Osoituksena tästä Drinkallin vastuulla
oleva Balkan-rahasto oli puolueettoman
rahastoluokituslaitoksen Morningstarin
vertailussa paras Eurooppaan sijoittava
rahasto Euroopassa vuonna 2004 (vertailussa mukana 25 000 rahastoa). Toinen erikoisasiantuntija oli Tommi Lehto
PYN-rahastoyhtiöstä, jonka hallinnoima
rahasto on sijoittanut menestyksellisesti

Thaimaaseen jo vuodesta 1999 alkaen
ja saanut paljon tunnustusta puolueettomilta luokitusyrityksiltä.
Miksi hajauttaa
kansainvälisesti?

Eero Pätärin esitys tarkasteli analyyttisesti
kehittyviä osakemarkkinoita, jotka ovat
olleet jo jonkin aikaa kuuma puheenaihe
sijoittajapiireissä. Kun näille markkinoille
on virrannut paljon uutta sijoitusvarallisuutta, moni sijoittaja on alkanut miettiä,
onko paras nousu jo nähty, ja onko juna
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jo mennyt ja vislannut mennessään.
Esitelmänsä aluksi Pätäri listasi syitä,
miksi suomalaisen sijoittajan kannattaa
hajauttaa osakesalkkuaan kotimarkkinoiden ulkopuolelle. Pätärin esittämästä korrelaatiotaulukosta oli todettavissa,
että Suomen osakemarkkinat seurailevat
hyvin tarkkaan Euroopan ja Yhdysvaltojen pörssi-indeksejä, jolloin hajautushyötyjen saaminen näiltä markkina-alueilta
on vaikeaa. Kun kansainvälisellä hajautuksella pyritään vaimentamaan suhdanneheilahteluiden vaikutusta salkun arvonkehitykseen, on hajautushyötyjä lähdettävä hakemaan markkinoilta, joiden
riippuvuus länsipörssien kehityksestä on
vähäisempi. Tämän vuosituhannen kurssihistorian perusteella suomalaista osakesalkkua täydentäisivät riskien hajautusmielessä parhaiten sijoitukset Venäjän,
Itä-Euroopan ja Thaimaan osakemarkkinoille.
Arvostustason
keskeisimmät mittarit

Miten sitten välttyä sijoittamasta ns. kuplatalouksiin? Tämän selvittämiseksi sijoittajien kannattaa tarkastella eri markkinoiden keskimääräisiä P/E-lukuja, jotka
ilmaisevat markkinoiden arvostustason
suhteessa yritysten tuloksentekokykyyn.
Vaikka kurssinousu monilla kehittyvillä
markkinoilla on ollut huimaa, on odottamattoman nopea tuloskasvu pitänyt

P/E-luvut edelleen matalina niin Venäjällä, Itä-Euroopassa kuin Latinalaisessa
Amerikassakin.
Kun markkinoiden keskimääräiset P/
E-luvut suhteutetaan kyseisten kansantalouksien pörssiyritysten keskimääräiseen tuloskasvuvauhtiin jakamalla makrotason P/E:t esim. kuluvan vuoden ja
kahden seuraavan vuoden keskimääräisillä tuloskasvuprosenttiennusteilla, saadaan jo melko selkeä yleiskuva kyseisten
osakemarkkinoiden tuloksentekokykyyn
suhteutetusta arvostustasosta.
Kolmanneksi markkinoiden ”kuumemittariksi” P/E- ja PEG-lukujen rinnalle
Pätäri suosittelee suhteellista arvostusta
mittaavaa oman pääoman markkina-arvon (pörssiarvon) ja tasearvon suhdetta,
ns. Price-to-Book –lukua (P/B). Se kertoo,
kuinka moninkertaisesti markkinat arvostavat osakkeet suhteessa oman pääoman
kirjanpidolliseen arvoon. Joulukuun alussa kehittyvien markkinoiden keskimääräiset P/B-luvut olivat noin 15 % alempia
kuin Yhdysvalloissa. Halvimmat markkinat tällä mittarilla löytyivät Venäjältä,
jossa pörssiyritysten keskimääräinen P/
B-luku oli alle puolet amerikkalaisyritysten vastaavasta tunnusluvusta. Sen sijaan
esim. kiinalaisten ja brasilialaisten sekä
itäeurooppalaisten yritysten P/B-luvut
olivat tuolloin mannereurooppalaista tasoa ja korkeampia kuin Suomessa.
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Kehittyville markkinoille
rahastojen kautta

Kehittyville markkinoille kohdentuvat
sijoitukset Pätäri suosittelee tekemään
rahastojen kautta, sillä niin voidaan helpoimmin varmistaa riittävä riskienhajautus ja hyödyntää samalla ammattimaisen
salkunhoidon edut. Rahastovalintaan pätee sama ohjeistus kuin kotimaistenkin
rahastojen kohdalla, ts. sijoituspäätöksiä
ei kannata perustaa pelkkään tuottohistoriaan, vaan myös rahaston kulurakenteeseen, toimintamalliin, salkunhoitajan
ammattitaitoon, ja sitoutuneisuuteen on
syytä kiinnittää huomiota.
Millaista on sijoittaa
Venäjälle ja Balkanille?

Tim Drinkall aloitti esityksensä kuvailemalla käyttämäänsä sijoitustyyliä, jossa
korostuvat paikalliset yrityskäynnit sekä
pyrkimys löytää kohdeyrityksiä, joiden
arvostustasot ovat vielä kohtuullisia.
Drinkall kertoi käyttävänsä n. puolet työajastaan yritysvierailuihin potentiaalissa
kohdeyrityksissä.
Voiko Venäjää ajatella
sijoituskohteena?

Monella on vielä muistissa viime vuosikymmenen loppu, jolloin venäläiset
osakkeet laskivat lyhyessä ajassa n. 85
%. Drinkallin mukaan paljon on noista
ajoista muuttunut: Venäjän valtion bud-

jetti on nyt selvästi ylijäämäinen öljytulojen ansiosta, keskuspankilla on mittavat
valuuttareservit, valtionvelkaa on lyhennetty melkoisesti ja yksityinen kulutus on
vakaalla kasvupohjalla.
Monelle oli ehkä yllätys, että Venäjän
pörssissä on paljon muitakin kuin öljy- ja
puhelinyhtiöitä ja että listattuja yhtiöitä on kaiken kaikkiaan 237 kappaletta
pörssin markkina-arvon ollessa lähes 400
miljardia (vrt. Helsinki 139 kappaletta ja
n. 190 miljardia).
Vaikka Venäjän pörssi onkin noussut
viime vuosina paljon, ovat arvostustasot
vielä hyvin kohtuullisia, koska yritysten
voitot ovat samanaikaisesti kasvaneet
vuosittain kymmenillä prosenteilla. Erityisesti Drinkall painotti, että suuri osa
pienistä ja keskisuurista yrityksistä on
vielä edullisia ja useimmille sijoittajille
tuntemattomia ja että niiden joukosta
löytyy runsaasti kiinnostavia yhtiöitä samalla, kun tapahtuu uusia listautumisia.
Erityisen kiinnostavia alueita ovat entisen
Neuvostoliiton alueen muut maat, kuten Ukraina ja Valko-Venäjä, jossa pörssit
ovat täysin kehityksensä alkuvaiheessa ja
joissa kansantaloudet kasvavat 3-10 nopeammin kuin EU:ssa keskimäärin.
Balkanin alueen integroituminen
Länsi-Eurooppaan
Keskeistä Balkanin maiden kehitykselle on integroituminen Länsi-Eurooppaan, mikä tulee EU-jäsenyyksien ja lain-

51

52

Helsingin Suomalainen Klubi

säädännöllisten muutosten kautta heijastumaan vuosia alueelle, jossa elintaso
ja kustannusrakenne on selkeästi alhaisempi kuin nykyisessä EU:ssa. Esimerkiksi Romaniassa, Bulgariassa ja Bosniassa
BKT asukasta kohden on vielä alle kymmenesosa Suomen vastaavasta. Nopea
talouskasvu yhdessä em. syiden kanssa
tulee houkuttelemaan vielä pitkään uutta lisäpääomaa alueen maihin kasvattaen
myös paikallista kulutuskysyntää.
Onko Thaimaa muutakin kuin
lomanviettopaikka?

Thaimaan pörssi ei liene kovin monelle suomalaiselle ole tuttu, vaikka se on
kooltaan lähes yhtä suuri kuin Helsingin
pörssi ilman Nokiaa. Thaimaa muodostaa tällä hetkellä mielenkiintoisen poikkeuksen sijoitusmaailmassa, jossa suuri osa
pörsseistä on noussut viimeisen kahden
vuoden aikana voimakkaasti. Lintuinfluenssan tsunamin ja muiden ulkoisten
syiden vuoksi Thaimaan pörssi on pysytellyt hyvin vaisuna luoden tilanteen,
jossa Thaimaa kuuluu arvostustasoltaan
maailman edullisimpiin osakemarkkinoihin keskimääräisen P/E-luvun ollessa 8-9
(vrt. Helsinki n. 16-17). Tilanteen tekee
mielenkiintoiseksi se, että samanaikaisesti talouskasvuennuste vuodelle 2006 on
yli 5 % ja keskimääräisen osinkotuoton
ennustetaan nousevan viime vuosia korkeammaksi. Tommi Lehdon mukaan ai-

emmin vastaavissa tilanteissa Thaimaan
pörssi on korjannut arvostustasoaan selvästi ylöspäin seuraavan vuoden aikana.
Lehto kuvaili myös edustamansa
rahaston sijoituspolitiikkaa painottaen
kaikkien sijoituspäätösten perustuvan
rahaston salkunhoitaja Petri Deryngin
yrityskäynteihin ja aliarvostettujen osakkeiden etsintään.
Vaikka kohdemarkkinat sijaitsivatkin
toisaalla, yhtäläisyys Drinkallin edustamien Gustavia-rahastojen toimintamallin
kanssa oli selvästi havaittavissa; oleellista
on tuntea yritykset, joiden osakkeisiin
sijoitetaan.
Ilta päättyi vilkkaan keskustelun ja
lukuisten kysymysten jälkeen.
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Suomalaisen Klubin jäsenten kansoittama

Lupaus-elokuvan erikoisnäytös
Bio Rexissä
Helsingin Suomalaisen Klubin omaksuma tapa tilata kiinnostavan elokuvan erikoisnäytäntö jäsenilleen
Bio Rexissä oli suosittu tapahtuma.
Tällä kerralla katsottiin Lotta-elokuva Lupaus 21. marraskuuta, ja sali
oli jälleen täysi. Klubin ensimmäinen
tilausnäytäntö, Hitler-elokuva Perikato viime toukokuussa oli niin ikään
menestys.
■ Lottamuseon museoamanuenssi Annukka Kiviranta-Koivisto kuvaili elokuvaesityksen alustukseksi lottien sotien jälkeisiä kohtaloita – poliittista nöyryytystä,
siitä toipumista ja kunnian palautusta
seuraavasti.
Suomalaisen Lotta Svärd –järjestön
historia alkaa eräällä tavalla Suomen
sodasta, josta kansallisrunoilijamme J.
L. Runeberg kirjoitti teoksensa Vänrikki Stoolin Tarinat. Kirjasta löytyy kaikille tuttu runo sotamies Svärdistä, joka
lähtee sotaan ja ottaa vaimonsa Lotan
mukaan. Runo kuvaa traagisella tavalla
sotilaan vaimon elämää, sillä sotamies
kaatuu, mutta urhea Lotta jää rintamalle
huolehtimaan haavoittuneista sotilaista.
Runo on siinä mielessä fiktiivinen, että
kyseistä Lotta Svärdiä ei ainakaan ole onnistuttu jäljittämään. Toisaalta runo kertoo painavasti suomalaisen naisen osallistumisesta maanpuolustustyöhön, koska
tiedetään, että jo Suomen sodassa naisemme ovat olleet miehiä auttamassa.

Naisten ollut pakko
kantaa vastuuta

Suomalaisen naisen vahva maanpuolustustahto ei johdu täysin ideologisista
syistä. Tosiasia on, että me olemme aina
olleet pieni kansa suurten naapureiden
ympäröimänä, joten kriisiaikoina naisten
on ollut pakko kantaa huomattava määrä vastuuta. Esimerkkinä mainittakoon
talvisodan lähtökohdat, jolloin meitä
suomalaisia oli 3,7 miljoonaa naapurin
185 miljoonaa vastaan.
Keskityn esitelmässäni vähemmän
puhuttuihin vuosiin eli Lotta-järjestön
lakkauttamiseen ja lottien elämään vuoden 1944 jälkeen. Lupaus-elokuva kertoo kovat sotavuodet niin kattavasti, etten halua ”syödä” elokuvanautintoa.
Sodan ajan eläneet lotat eivät kokeneet itseään sankareiksi tai uhrautujiksi. Tämä on todennettu entisten lottien
haastatteluilla. Myyttistä sankarin viittaa
on turha pukea lottien päälle.
Hyvin tyypillinen lause entisen lotan
suusta on: ”Oli työtä ja jonkun oli se
tehtävä.”
Vuoden 1944 jälkeen Suomessa syntyi vahva vastarinta elettyä aikaa kohtaan. Sodan jälkeistä vastareaktiota on
tutkittu ja sen on todettu olevan maailmanlaajuinen ilmiö. Suomessa se ilmeni
muun muassa sotaveteraanien toiminnan kyseenalaistamisena. Myös lotat saivat oman osuutensa.
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Sotakirjojen kuva
virheellinen

Sinällään hyvät kirjat Tuntematon sotilas sekä Paavo Rintalan Sissiluutnantti
antoivat lottien toiminnasta virheellisen
kuvan ja loukkasivat syvästi entisten lottien kunniaa. Jäljelle jäi vuosikymmeniksi
suorastaan trauma. Lopullisesti kunnia
palautui vasta 1990-luvulla.
Todellisuudessa 90 000 rintamalotasta kotiin lähetettiin epäsopivan käytöksen takia 0,43 prosenttia, eivätkä syyt
eivät aina olleet aivan sellaisia kuin jälkipolvet antoivat ymmärtää. Lotat olivat
nuoria tyttöjä, joista kovin moni lähti ensimmäistä kertaa kotoa pois komennuksen saatuaan. Oli koti-ikävää, mielenterveysongelmia ja muuta murhetta, mitä
vaikeissa oloissa jatkuvan pelon keskellä
eläminen nuorelle ihmiselle aiheuttaa.
Pelkoa arkeen toi myös Valpo, jonka
tiedetäänkin tehneen tarkastuksia lakkautettujen järjestöjen entisten jäsenien
koteihin. Pelon ilmapiiriä on mielestäni
parhaiten kuvannut kirjailija Antti Tuuri, joka toteaa teoksessaan Pohjanmaa,
jokseenkin näin:” …että jos kommunistit
tulevat valtaan niin kaikki lotat ja suojeluskuntalaiset joutuvat Siperiaan ja pohojalaaset ihan vaan yleensä.”
Kohtasin vuosikymmenten hiljaisuuden, kun aloitin vain 20-vuotiaana
työt Tuusulan Lottamuseossa. Entiset lotat saapuivat museoon kuin kirkkoon.

Henkilökunnan piti vain ymmärtää astua
sivuun ja antaa tilaa. Monelle muistot
vuosikymmenien takaa tuntuivat myös
raskailta.
Nyt hiljaisuus on vihdoin ohi. Sinettinä sille meillä on Lupaus-elokuva lotista.
Viimeisiksi sanoiksi lausun lotta Eeva
Koposen kuvaavat sanat Annamaija Katajan kirjasta Suomen lotat:
”Lottahenki on säilynyt, se pitää meitä vieläkin yhdessä, meitä pariakymmentä viipurilaista. Meillä on sellainen tapa,
että menemme kaikkien entisten lottien
hautajaisiin, jos niistä kuulemme. Sellaistenkin, jotka eivät ole henkilökohtaisia tuttaviakaan. Me laskemme haudalle
pikkuisen havuseppeleen, jossa ei ole yhtään kukkasta.
Emmekä me pelkää, vaan sanomme
rehellisesti: lottatovereilta Viipurista.”
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Klubimatkailu virittyy

Matkoilla pyritään tarjoamaan elämyksiä
Jarmo Virmavirta ja Kaleva
Travelin Pirjo
Koljonen selvittivät matkailuillassa Klubin
matkailutoiminnan suuntaviivoja.

Klubin matkailutoimintaa on käynnistelty viime vuoden aikana työryhmässä, jonka vetäjänä on ollut
Jarmo Virmavirta. Varsinainen matkailutoimikunta on parhaillaan valintaprosessissa. Matkailutoiminnan
suuntaviivoja käsiteltiin joulukuussa
matkailuillassa.

joiden mukaan aiemminkin on Klubin
puitteissa matkoja järjestetty. Klubihan
on järjestänyt esimerkiksi muutamia rintamamatkoja viime sotien taistelupaikoille.
Nyt Klubin matkailutoiminnasta on
tarkoitus tehdä säännöllistä ja pysyvää.

■ Pääkysymys tietenkin on, miksi klubimatkoja? Eikö matkatoimistojen matkoja ole tarpeeksi? Pääperiaatteeksi Klubin
matkailutoiminnalle on määritetty elämyksien ja uusien kokemusten tarjoaminen. Ei siis matkoja matkojen vuoksi eikä
rantalomia. Tavoitteena on sellaisten elämysten tarjoaminen, joita tavanomaisilta
matkoilta ei löydy.
Nostalgisia kohteita, ajankohtaisia
maita, ehkä hyvä opaskin riittäisi. Matkailutoiminta seuraa niitä suuntaviivoja,

Hyvä klubimatka
”tehdään” kolmesti!

Hyvä klubimatka tehdään sitä paitsi kolmeen kertaan! Ensin suunnittelu ja matkan sisällön täsmentäminen matkaryhmän kanssa. Näin esimerkiksi suunniteltu
matka Mika Waltarin Pariisi käydään ensin läpi Klubilla Mika Waltarin Pariisin
kautta tuntevan asiantuntijan johdolla.
Sitten tehdään itse matka asiantuntevine oppaineen. Ja kolmanneksi: jälkipeli.
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Matka-aloitteiden olisi parhaimmillaan noustava jäsenistön keskuudesta.
Kun jollakulla klubiveljellä on mielessään
kohde, jota haluaisi jakaa hyvässä seurassa toisten klubilaisten kanssa, jätetään
matkasta aloite matkailutoimikunnalle.
Toimikunta etsii matkanjärjestäjän,
aikatauluttaa matkan, laatii ohjelman
– yhteistoiminnassa aloitteen tekijän ja
matkanjärjestäjän kanssa - ja huolehtii
tiedottamisesta jäsenistölle.
Tällaisten teemamatkojen ryhmäkoko on aina rajoitettu. Maksimi on bussilastillinen eli runsas 30 henkeä. Kun
matkat pääsääntöisesti ovat avec-matkoja, on kyseessä aina aika pieni joukko,
jota aloitteen tekijäkin on jo saattanut
valmiiksi koota.
Yhden ulottuvuuden tarjoaa myös
se, että matkanjärjestäjät tarjoavat jo
nyt osallistumismahdollisuuksia järjestämilleen erikoismatkoille. Tässä Klubin
matkailusivut voisivat olla hyvin tiettyjen, Klubin kanssa yhteistyössä toimivien matkanjärjestäjien markkinointiväline
erikoismatkoilleen.
Käytännön välineenä matkailutoiminnassa ovat Klubin matkailusivut,
jotka avataan lähiaikoina. Niiltä löytyy
osoite, johon aloitteet voi jättää ja suunnitelmissa olevien matkojen esittelyt.

Waltarin Pariisi
vasta ensi syksynä

Ensimmäinen Klubimatka suuntautuu
Pariisiin. Se oli tarkoitus toteuttaa jo
nyt keväällä, mutta matkatoimistosta ja
Finnairista johtuen valmiiksi suunniteltu
matka joudutaan lykkäämään syksyyn.
Saattaa olla, että melkein kaikille klubilaisille Pariisi on tuttu, mutta vain harvalle on tuttu matkan teeman mielessä:
Mika Waltarin Pariisi. Waltari oleskeli Pariisissa 1920- ja 30-luvuilla, ja matkalla tutustutaan niihin paikkoihin, jotka
hänelle olivat tärkeitä. Teemaa laajennetaan myös katsauksilla Pariisissa työskennelleiden kuvataiteilijoiden ja muiden
kirjailijoiden Pariisin kokemuksiin.
Matkan uusi ajankohta selviää kevään
aikana. Matkanjohtajana toimii professori Jarmo Virmavirta, jonka apuna on
paikallinen suomalainen opas. Waltarin
maailmaan johdattelee toimittaja Mirja
Bolgar.
Tarkempi matkaohjelma on löydettävissä aikanaan Klubin matkailusivuilla
(www.klubi.fi/matkailu) tai Klubin vahtimestareilta.
Matkailuohjelmaan on kaavailtu
myös laivamatkaa jokilaivalla joko KeskiEuroopan joille tai Pietari-Moskova reitille. Vaihtoehdoista tulee tietoa jäsentiedotteissa tai Klubilehdessä.
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Klubin golfmestaruus ratkaistiin 35. kerran

Pelipaikkoina tutut kentät
Tali ja Master
Mestaruuskisoista on jo kauan. Kun
palloa lyötiin, aurinko paistoi ja kentät olivat huippukuntoisia. Kisajuttu
julkaistaan vasta nyt, jotta golffareiden into yltäisi seuraavaan kotimaan
pelikauteen.
■ A-sarjan kisa käytiin loppukesällä Talissa. Siellä oli viikkoa aikaisemmin pelattu
Ladies Finnish Master, joka on European Tourin osakilpailu. Kenttä oli viritetty
upeaan kuntoon tour-kilpailun vesittäneen myrskyn jälkeen. Griinit olivat uskomattoman liukkaat.
A-sarjan ja myös veteraanisarjan voittaja Antero Virtanen naureskelikin Klubilla, että nyt se on todistettu, että golfkilpailut voitetaan griinillä. Satuin itse
näkemään, kun Antsu puttasi pitkän ja
kieron yli kymmenmetrisen suoraan reikään. Mutta ei voitto Anterolle silti helpolla tullut. Jukka Iho hengitti niskaan, ja
hävisi lopulta vain pisteellä.
Master-kenttä oli myös erinomaisessa kunnossa. B-sarjankin voitto oli kahden kauppa. Raimo Suomalainen oli
pisteen parempi kuin Jukka Skyttä.
Janne Altonen
Klubin mestari

Klubin golfmestari 2005 on Janne Altonen. Mestari on se, joka pelaa parhaan lyöntituloksen scratchina. Pohjola
on lahjoittanut kiertopalkinnoksi uuden
Pohjolan Maljan, ja kisojen 35-vuotisjuh-

Golfmestari Janne Altonen
lan kunniaksi kaikille osallistujille jaettiin
Klubin logolla varustettuja Titleist- palloja.
Myös palkintopöytä oli mahtava.
Seuraavat sponsorit olivat kattaneet
sen: Securitas, Kettinen International,
Amer Sports Finland, Maxxium, Nicos
Golf, Pohjola, Game Ball, Golfcenter ja
ravintola Olde Hansa. Suuri kiitos heille!
Kiitämme myös Klubin sotaveteraaneja,
jotka osallistuivat kilpailuun.
Kilpailutoimikunta sai Paavo Korho-
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selta kirjeen, jossa hän kiitti golfauton
järjestämisestä niitä tarvitseville sotiemme veteraaneille. Toimikunnan mielestä golffarien pitää kiittää pikemminkin
sotaveteraaneja. Heidän ansiostaanhan
saamme pelata golfia vapaan Suomen
golfkentillä.
Suomessa on sentään yli sata kenttää, kun sitä vastoin suurella ja mahtavalla naapurillamme on vain yksi. Veteraanin iltahuuto-laulun sanoin: ”Hoivatkaa,
kohta poissa on veljet. Muistakaa, heille
kallis on maa. Kertokaa, lasten lapsille lauluin, himmetä ei muistot koskaan
saa”.

suorittaneet voivat osallistua kilpailuun.
Ylimenokausi on nyt ohi.

Ylimenokausi
Klubin golfissa

Vuosi 2005 oli Klubin golfissa muutosten
vuosi. Kilpailun nimi muuttui, golfmestaruus ratkaistaan scratchina, osallistumismaksut yhtenäistettiin ym. Kuitenkin
tärkein uudistus on ilmoittautumismenettelyn muuttuminen.
Ilmoittautuminen tapahtuu nyt Klubimestareille tai netissä. Myös kilpailumaksujen suorittaminen etukäteen Klubille
tai osallistumismaksutilille määräpäivään
mennessä on edellytys osallistumiselle.
Vuosi 2005 oli ylimenokausi, jolloin
vielä sallittiin ilmoittautuneiden maksavan kilpailumaksu myös kentälle. Mutta
ensivuonna vain määräaikaan mennessä
ilmoittautuneet sekä kilpailumaksunsa

Tulokset: Klubin golfmestari:
Janne Altonen

77 lyöntiä

A-sarja: hcp 0-17.8
1. Antero Virtanen
2. Jukka Iho
3. Janne Altonen

38 p.
37 p.
34 p.

B-sarja. hcp 17.9-36
2. Jukka Skyttä
3. Antti Mattila

36 p.
33 p.

Veteraanisarja > 65v.
Antero Virtanen

38 p.

Kisasta kuvia: www.klubi.fi/golf
Nähdään tämän vuoden kisassa.
Ja sehän on taas Talissa ja Masterissa
23. elokuuta.
Jusa Laurila
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KLUBIN RADIOAMATÖÖRIT
JUHLISTIVAT PORKKALAN
VAPAUTUMISTA
■ Porkkalan alue joutui Neuvostoliiton
haltuun 19. syyskuuta 1944 solmitussa
välirauhansopimuksessa. Vuokra-ajaksi
määriteltiin 50 vuotta. Luovutetuiksi tuli
alueita Kirkkonummen, Siuntion, Degerbyn, Inkoon ja Espoon kunnista.
Alue oli kooltaan noin 1 000 neliökilometriä. Se tyhjennettiin, ja jo 28. syyskuuta 1944 raja sulkeutui.
Porkkala oli todellinen uhka 20 kilometrin päässä sijaitsevalle pääkaupungille,
ja Mannerheim jopa ehdotti pääkaupungin siirtämistä Turkuun.
Maailmanpolitiikan käänteet aiheuttivat kuitenkin sen, että Porkkalan alue
palautettiin Suomelle jo 26. tammikuuta 1956.
OH2PLA jälleen
äänessä 26.1.2006

Palautusta juhlisti 29. tammikuuta 1956
radioamatööriasema OH2PLA. Tuolloin
asemaa operoivat Olavi Koskipirtti
OH2VN ja Voitto Karkila OH2ZH. Kaikki
aseman kanssa yhteyden saaneet saivat
hienon erikoistodisteen yhteydestä.
Tammikuun 26. päivänä vuonna
2006 OH2PLA tuli jälleen ääneen Porkkalanniemen Bergstadista. Tapahtuma oli
klubiveljemme Kari Leinon luona.
Pääoperaattorina oli nyt OH2ZH eli
Timo Karkila, Voitto Karkilan poika.
Yhteyksiä otettiin yli 300 eri puolille Suomea. Kaikki läsnäolijat kokivat

historian siipien havinaa muistellessaan
Porkkalan palautumista takaisin osaksi
Suomea.
Kuva: Leif Eklöf

Radioamatööriasemalla itse isäntä Kari
Leino OH2BC (vas.), Leif Eklöf OH2VA
ja Hannes Fabritius OH2BDD.
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KEVÄÄN 2006 OHJELMA
24.-26.2.

BILJARDIN VALTAKUNNALLINEN YT-KLUBIEN KILPAILU
KLUBIN JÄRJESTÄMÄNÄ
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita seuramaan kisoja
28.02.(ti)
LOUNASVIERAS
Ylikirjastonhoitaja Kaj Ekholm Helsingin Yliopiston kirjastosta
kertoo aiheesta ”Vanha arvoteokset tuhoutuvat – tulevatko
pelastusoperaatiot ajoissa ja ovatko ne riittäviä ? ”
02.03.(to) HISTORIAN ILTA
”Onko J. V. Snellman enää vain pronssipatsas?” Tarvitaanko
kansallishenkeä, kun kansallisvaltioiden väitetään katoavan?
Mitä rasitteita kansallisfilosofi jätti suomalaiseen mentaliteettiin?
Onko hänen roolinsa markan isänä ylikorostunut? Snellmanin
lehdistöihanne ja nykyinen media?
Suomalaisen Klubin tärkeimmän taustavaikuttajan juhlavuodesta
keskustelevat professorit Risto Alapuro, Ilkka Niiniluoto ja Juha
Sihvola sekä akateemikko Päiviö Tommila. Puheenjohtajana
FL Jyrki Vesikansa.
03.03
ELOKUVANÄYTÖS BIO REXISSÄ, AVEC
”9-Komppania”, Afganistanin sota (”Venäläisten Tuntematon”).
03.-05.03. TENNIKSEN KAKSINPELIKILPAILUT TALISSA
Sarjat alle 55 vuotta, 56-69 vuotta ja yli 70 vuotta.
04.03.(la)
BILJARDITURNAUS TAMPEREELLA
06.03.(ma) KIRJAILTA, AVEC
Kirjailija Bo Carpelan esittelee Finlandia-palkinnon saaneen
romaaninsa: Kesän varjot. Palkinnosta päättänyt Paavo Lipponen
on lupautunut mahdollisuuksiensa mukaan esittämään valintansa
perustelut.
07.03.(ti)
LOUNASVIERAS
Torinon joukkueen johtaja Kari Niemi- Nikkola tekee
”Torinon tilinpäätöksen”
07.03.(ti)
TALVIGOLF TAPAHTUMA
08.03.(ke) JOKEN ILTA
Arvostettu toiminnanjohtaja lähetetään vapaamuotoisesti
eläkkeelle, mukana kuoro , orkesteri ja Five Steps tanssiryhmä.
09.03.(to) OIKEUSPOLITIIKAN ILTA
Vieraana Tero Kurenmaa aiheenaan ”Poliisin valtuudet”.
16.03.(to)
KEVÄTKOKOUS JA KLUBI-ILTA
Vieraana professori Auli Hakulinen: Äidinkielen ilta
– onko suomella tulevaisuutta?
20.03.(ma) VIINI-ILTA, AVEC
Esittelyvuorossa espanjalaisia viinejä Riojan alueelta.
22.03.(ke) OOPPERAILTA, OTELLO
Oopperan kassassa on varattu klubilaisille 50 lippua. Jokainen
hoitaa itse lippuvarauksensa. Liput lunastettava
ennen 22.2.2006.
23.03.(to) ULKOPOLITIIKAN ILTA,
Vieraana suurlähettiläs Eikka Kosonen aiheenaan Suomen
EU- isännyys.
28.03.(ti)
MINUN HELSINKINI, AVEC
Helsingin Sanomien Mediatorilla valtakunnallinen akvarellinäyttely.
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30.03.(to)
03.04.(ma)

04.04.(ti)
06.04.(to)
10.04.(ma)
8.-15.4.
12.ja 18.4.
20.04.(to)

25.04.(ti)

26.04.(ke)
28-29.4.
01.05.(ma)
04.05.(to)
08.05.(ma)
08.05.(ma)
12.5.
12.05.(pe)
13.05.(la)
17.05.(ke)
19.05.(pe)
01.06.(to)
02.06.(pe)

TEEMA ILTA
Miten Suomen kilpailukykyä pohjustetaan? Professori Jouni
Välijärvi esittelee PISA tutkimusta ja panee klubilaiset testiin.
KIRJAILTA, AVEC
Jari Leskinen ja Antti Juutilainen esittelevät Tieto-Finlandialla
palkitun teoksensa: Jatkosodan pikkujättiläinen. Paikalla on
mahdollisesti myös palkinnosta päättänyt oikeushammaslääkäri Helena Ranta.
Tilaisuus alkaa kokeiluluonteisesti jo kello 17.30 teemaan sopivalla
ruokailulla ja orkesteri soittaa sodan ajan musiikkia.
LOUNASVIERAS
Helsingin Sanomien toimittaja Unto Hämäläinen kertoo median
uusista tuulista aiheenaan ” Blogit ja muut uudet välineet”.
TIEDEILTA
ILMAILUILTA
Vieraana PE:n valmiuspäällikkö prikaatikenraali Jarmo Lindberg
aiheinaan Ilmavoimat ja Nato; helikopterihankinnat ja pohjoismaat.
KUORO PORTUGALISSA KONSERTTIMATKALLA
BILJARDIN MESTARUUSKILPAILUT
VETERAANI- JA MAANPUOLUSTUSILTA: Paneelikeskustelu aiheesta vapaaehtoinen maanpuolustus. Keskustelun alustaa eversti Jorma Jokisalo.
Puheenjohtajana toiminnanjohtaja Jyrki Bremer. Asuna tumma puku ja
kunniamerkit. Kuoro ja puhallinorkesteri esiintyvät.
KLUBIN 130-VUOTISJUHLAT
PÄIVÄJUHLA KLO 14.00 KLUBILLA
Juhlaseminaari aiheena Suomalaisen kansanvallan menneisyys, nykyhetki
ja tulevaisuus: Esitelmöitsijöinä puhemies Paavo Lipponen, komissaari
Olli Rehn, akateemikko Päiviö Tommila.
ILTAJUHLA KLO 19.00 RAVINTOLA BANKISSA ,AVEC
SILLILOUNAS klo 11.00 KLUBILLA
MAANPUOLUSTUSHARRASTAJIEN RETKI DRAGSVIKIIN
PERINTEINEN VAPUN PÄIVÄN LOUNAS KLUBILLA ,AVEC
PERINNERUOKAILTA- LAHNARUOAT
BILJARDIN MAKKARAKILPAILU
SIBELIUSILTA , AVEC
konserttiin liittyen esitellään Sibeliusta ja konsertissa esitettäviä teoksia.
RADION SINFONIAORKESTERI FINLANDIATALOSSA, AVEC
Orkesteri esittää Sakari Oramon johdolla Sibeliuksen 6. ja 7. sinfonian
sekä Tapiola-sarjan.
KUORON KUKAN PÄIVÄN KONSERTTI , AVEC
Finlandiatalon kamariorkesterisalissa.
BILJARDIN KEVÄÄN PÄÄTTÄJÄISET
ELOKUVA NÄYTÖS BIO REXISSÄ:
”Da Vinci koodi”, Maailman ensi-ilta
Aiheen alustaa professori Olli Alho.
KOMEDIATEATTERI ARENA: Ruma Elsa
VENERETKI KEVÄTKAUDEN PÄÄTTEEKSI

Lue tapahtumien alkamisajankohdat ja muut tarkennukset jäsentiedotteista.
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Liiketoimintajaosto
vastasi kysymykseen

”Mitä se tekee”
Klubin uusi Liiketoimintajaosto esittäytyi 23. tammikuuta ensimmäisen kerran
julkisesti. Tilaisuuteen oli saapunut ilahduttava määrä jäseniä. Illan luennoitsija
oli KTT Marko Seppä Tampereen Teknillisestä Korkeakoulusta.
Sepän esitys ”Kanssayrittäjät kasvuyritystoiminnan uusina vauhdittajina”
herätti vilkasta keskustelua. Illan tilaisuus
kokonaisuudessaan vastasi monien kysymykseen siitä, mitä jaosto tekee.
Jaoston tarkoitushan on olla Klubin
sisäisen ”kohtaannon” vauhdittaja liikeelämän ja yritystoiminnan saralla. Jaosto
ja sen tilaisuudet ovat kohtaamispaikka
niin yrittäjäjäsenille kuin alan ongelmille.
Jaosto kiittää tilaisuuden osanottajia
käydystä keskustelusta. Jaoston tulevista tapahtumista ja niiden aiheesta tiedotetaan Klubin sähköisissä kirjeissä.
Raine Luomanen

SUOMALAISEN KLUBIN
TENNISMESTARUUSKISAT

Helsingin Suomalaisen Klubin tenniksen
kaksinpelimestaruuskisat järjestetään 3.5. maaliskuuta Talin Tenniskeskuksessa.
Sarjat ovat alle 55 vuotta, 56-69 vuotta
ja yli 70 vuotta.
Ottelut pelataan paras kolmesta
erästä ratkaisevan erän ollessa pitkä tiebreak (10). Ensimmäiset ottelut alkavat
perjantaina iltapäivällä, ja kisat jatkuvat
pelaajamääristä riippuen sunnuntaihin
5.3. saakka. Osanottomaksu on 20 euroa.
Ilmoittautumiset 22.2.2006 mennessä fax 551533, sähköposti jussi.
neste@talintenniskeskus.fi tai puhelimitse Jussi Neste 050-5883250. Otteluaikatiedustelut 28.2.2006 alkaen Jussi
Neste 050-5883250.
Tennisterveisin Jussi Neste
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Suomalaisen Klubin
elokuvailta 3. maaliskuuta
näyttää venäläisten
”Tuntemattoman
Sotilaan”:
9. KOMPPANIA -- SOTA JOKA TUHOSI
IMPERIUMIN
Liput permanto 9,50 € / aitio 10,00 €
Lipunmyynti myyntipalvelut@biorex.fi
tai 0201 555 800
Suomalaisen Klubin Komppania-leffan
aitiopaketti:
• Venäläisiä suolakurkkuja, hunajaa ja
smetanaa
• Sienipasteija
• Sillikaviaaria
• Kylmäsavumätiä ruisnapilla
• Piparjuurikermalla täytetty paahtopaistirulla
• Karpalotartalletti
15,50€/ hlö

Helsingin Suomalainen Klubi

Ennen leffaa johdatus Afganistanin sotaan.
Leffan jälkeen:
• Lohicoulibiac, tillivoisulaa, punajuurisalaattia
10,50€/ hlö
Menuvaraukset: Ravintola Lasipalatsi/
myyntihovimestari Noora Hartonen,
puh. 020 7424290.
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TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOT VUODELLE 2006
Talous- ja hallintotoimikunta:

Ohjelmatoimikunta:

Virkkunen Pertti (pj)
Jouppi Lauri
Karvonen Kari
Koskinen Jussi
Miettinen Markus
Selinheimo Juhani
Stormbom Jens
Berner Jyrki (siht)

Alho Olli (pj)
Eklöf Leif
Friberg Rainer
Kaila Aarno
Kokkonen Ere
Piispanen Pekka
Pitkänen Weijo
Ritvos Pekka
Berner Jyrki
Enqvist Marita (siht)

Kulttuuritoimikunta:

Viestintätoimikunta:

Pitkänen Weijo (pj)
Friberg Rainer
Kivi-Koskinen Timo
Kulha, Keijo
Lamberg Henrik
Lassila Antti
Lehti Kauko
Mykkänen Jouni
Sonninen Veikko
Tuomi Tuomo
Berner Jyrki (siht)

Nordin Leif (pj)
Eklöf Leif
Hannula Veikko
Karpakka Jari
Oranne Teppo
Kostamo Pekka
Tuomi Tuomo
Ylirotu Nikolai
Berner Jyrki (siht)

Harrastustoimikunta:

Eklöf Leif (pj)
Alander Ahto
Karenius Kalevi
Koljonen Tuomas
Neste Jussi
Papinniemi Jussi
Suortti Kalevi
Sarso Heikki
Tulppala Erkki
Wallin Kari
Berner Jyrki (siht)
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Tee maailmastasi nopeampi.
Hanki Elisa Laajakaista.
Elisa Laajakaista on hyvin, hyvin nopea internetyhteys. Kiinteällä kuukausimaksulla netti
on jatkuvasti käytössä ilman odottelua. Elisa Laajakaista sopii niin perhekäyttöön,
etätyöyhteyksiin kuin pienyrityksenkin tarpeisiin.
Elisa Laajakaistan kuukausimaksuista saat Bonusta S-Etukortilla. Ja jos sinulla on Elisan
matkapuhelinliittymä, saat vielä lisäetua Elisa Etusopimuksella. Lisätietoja saat
numerosta 0800 95 050 ja osoitteesta www.elisa.fi/laajakaista. Tervetuloa nopeiden
yhteyksien maailmaan.

Saat Bonusta laajakaistan kuukausimaksuista.

Elisa Laajakaistaa varten tarvitset tietokoneen, jossa on verkkokortti, ADSL-modeeemin
sekä palomuuri- ja virusturvaohjelmiston.
Elisa Laajakaistaa myyvät mm. ELISA SHOPIT, GIGANTTI, GSM-STORE, MARKANTALO, MUSTA
PÖRSSI, ONOFF, SETELE JA STOCKMANN.

