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Toimittajan ikkunasta:

Klubilaisilla kansainvälistä kysyntää

Klubimme oli historiansa alku-
aikoina huomattava valtiomiesten

kohtauspaikka. Eduskuntauudistus
vähensi tällaista kokoontumistarvetta,
mutta valtiomiehiä on ollut joukos-
samme senkin jälkeen.

Ennustaessani viime numerossa
Anneli Jäätteenmäestä Suomen tulevaa
rautarouvaa, totesin, että hänen kolme
edeltäjäänsä, pääministerit Paavo Lippo-
nen, Esko Aho ja Harri Holkeri ovat
klubimme jäseniä. Visioni ensimmäisen
naispääministerimme tulevaisuudesta
oli väärä. Hän joutui Irakin sodan
harhaohjuksen uhriksi.

Klubimme voi olla ylpeä pääminis-
teri- ja muista ministerijäsenistään, sillä
heille on tänä hellesuvena ilmaantunut
kovaa kansainvälistä kysyntää. Harri
Holkeri, YK:n yleiskokouksen äskeinen
puheenjohtaja, kutsuttiin YK:n kuver-
nööriksi Kosovaan vaativana tehtävä-
nään maan rauhoittaminen. EU:n
komission puheenjohtaja Romano Prodi
on ehdottanut Paavo Lipposta seuraa-
jakseen tuohon EU:n korkeaan virkaan.
Jo ennen näitä tapahtumia ministeri-
jäsenemme Sauli Niinistö valittiin
Euroopan investointipankin varapää-
johtajaksi. Ehkäpä Esko Ahollekin löy-
tyy vielä hänen kokemuksiaan ja
taitojaan vastaava huipputehtävä.  Hän
on sen ansainnut Suomen EU:hun
saattelijana, jonka hän teki paljolti
omiensa tahdon vastaisesti.

Uusi pääministerimme Matti
Vanhanen ei ole klubimme jäsen - vielä.

Kun toivotin hänelle, entisen karjalaisen
naapurikyläni pojan pojalle onnea
uuteen tehtävään, arvelin hänellä olevan
mahdollisuuksia kasvaa puolueensa
uudeksi Alkioksi ja Virolaiseksi. Toivotin
samalla hänet tervetulleeksi kunniak-
kaaseen klubiimme. Vaalitenttivieraana
hän viime talvena jo olikin, joten osoite
on tuttu.

Uusi hallitus valmisteli ensimmäi-
sen budjettinsa. Huomio on kohdistu-
nut ansioverotuksen kevenemiseen sekä
alkoholi- ja tupakkaveron alenemiseen.
Tuloveroalennus painottuu pieni- ja
keskituloisiin, mutta korkeatuloisem-
mat voivat iloita siitä, että vaikka
alennusprosentti on pieni, hyöty
euroina on suurempi.

Yksi kipeä kysymys kohoaa näin
leikkausjonossa olevan mieleen. Hallitus
lupasi parantaa kansalaisten perus-
turvaa muun muassa terveydenhoidos-
sa. Kun verotulot pienenevät, riittä-
vätkö rahat sairaalapaikkojen ja hoito-
henkilökunnan lisäyksiin? Vai suositel-
laanko potilaille lohduksi halpaa viinaa
ja tupakkaa? Aikanaan nähdään,  toteu-
tuuko hinnanalennusten tavoite: Viron
halpatuonnin tyrehdyttäminen.

Ei niin pahaa, ettei hyvääkin: halpe-
nevathan juomien hinnat klubissam-
mekin, valitettavasti viinien vähemmän
kuin väkevien.

Antti Henttonen
JK.: Esittelemme muita korkeissa kan-
sainvälisissä tehtävissä olevia klubimme
jäseniä seuraavassa numerossamme.
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Puheenjohtaja:

Laulun voimalla

Puheenjohtaja Pekka Ritvos

Meillä on Suomalaisen klubin kaksi
vuotta sitten perustettu kuoro,

vuoden vanha orkesteri ja Suomalaisen
klubin jazzkvartetti. Ryyppylaulu-
korttejakin ollaan uusimassa.

Musiikki on veressämme, veljet.
Kuoron ideoi toiminnanjohtaja Jouko

Liusvaara klubin 125-vuotisjuhlan alla.
Henrik Lamberg on sen suvereeni johtaja.
Viime toukokuussa pidetty konsertti
Tarton yliopiston juhlasalissa osoitti,
että kuoro rupeaa löytämään itsensä.
Paikalla oli 33 laulajaa. Kaikkiaan
kuoroon kuuluu puolensataa miestä.
Kuorolta irtoaa komeasti niin Finlandia
kuin Laulu merihaukastakin.

Puhallinorkesterinkin perustamisen
ehdotti sama Jouko Liusvaara vuosi
sitten Vierumäellä Timo Kivi-Koskiselle.
Timo ryhtyi heti toimeen. Hänen johta-
massaan puhallinorkesterissa on jo
parikymmentä jäsentä. Taidonnäyt-
teensä orkesteri antoi mm. kesäkuisen
veneretken yhteydessä Villingissä.
Hauska reissu. Vaikka yksi soittaja
tippui laiturilta, niin trumpetti säilyi.
Meillä on vielä paljon iloa omasta
puhkupilliorkesteristamme, jonka soit-
tajat ovat kaikki ammattimiehiä.

Myös Seppo Hovi kumppaneineen on
viihdyttänyt meitä klubin jazz-illoissa.
He saivat viime keikan jälkeen luvan
käyttää itsestään nimeä Suomalaisen
klubin jazzkvartetti. Olemme myös
heistä ylpeitä.

Musiikin harrastus klubilla ei ole
vain viime vuosien ilmiö. Sillä on ollut

aina tärkeä osa klubin aktiviteeteissa.
Esimerkiksi Länsi-Helsingin musiikki-
opiston ja  Sibelius-akatemian nuoret
ovat jo pitkään esiintyneet kirjailloissa
korkeatasoisine ohjelmineen.

Musiikki, kuorolaulut ja ryyppy-
laulut ovat sosiaalisuutta parhaim-
millaan. Meitä on aivan väärin pidetty
umpimielisenä kansana. Yhteislaula-
minen on ihmisten tapa sitoutua yhtei-
söön. Joskus se ajaa korkeimpia pää-
määriä kuten Maamme-laulun ensi-
esitys Kumtähden kentällä osoittaa.
Laulava vallankumous toi puolestaan
Virolle itsenäisyyden.

Musiikin harrastus on yksi ulottu-
vuus merkillistä suomalaista musiikin
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Klubin harrastajataiteilijat esiin

Klubin kulttuuritoimikunta haluaisi
saada omat ”sunnuntaimaalarim-

me” eli harrastajataitelijat esittelemään
töitään Klubin tiloissa. Tässä tarkoituk-
sessa olimme kutsuneet toimikunnan
kuvataidevastaavan, taiteilija Sture
Gripenbergin kanssa vieraaksemme
suurlähettiläs Antti Lassilan saadak-
semme kuulla, kuinka hänen oma
piirustus- ja akvarelliharrastuksensa on
syntynyt. Istuimme juhlasalissamme,
jota koristaa Onni Ojan panoraama-
maalaus ja jonka takaseinälle saatiin
viime itsenäisyyspäivänä Albert Edelfel-
tin omakätinen jäljennös Turun aka-
temian vihkiäiskulkueesta. Puitteet

ihmettä. Ilman klubin ja monen muun-
kin vapaaehtoisen yhdistyksen laulu-
harrastusta meillä ei myöskään olisi
hynnisiä, mattiloita eikä  salmisia.
Ammattilaisuus ja harrastustoiminta
ovat lomiutuneet hedelmällisesti
toisiinsa.

Haluan näin jälkikäteen kiittää Aapeli
Vuoristoa, Aarno Wallia ja Martti Pokelaa
siitä panoksesta, minkä he ovat
antaneet klubiveljilleen iloisten iltojen
laulunjohtajina. Viime aikoina viini-
laulut eivät oikein ole raikuneet juhla-
salissamme. Nyt olisi paikka auki tuli-
sieluiselle miehelle. Ilmoittautua voi
toiminnanjohtajallemme, eversti Jouko
Liusvaaralle.

Pekka Ritvos

keskustelullemme olivat siten parhaat
mahdolliset.

Tänä päivänä suurlähettiläs Lassila
on vuonna 1998 perustetun Suomen
Akvarellitaiteen Yhdistyksen puheen-
johtaja. Kuluvan vuoden kesäkuussa
yhdistys järjesti jo kolmannen valta-
kunnallisen näyttelynsä. Tällä kertaa se
järjestettiin Harjavallassa, Emil Ceder-
creutzin museo- ja kulttuurikeskuk-
sessa, ja sen suojelijana oli arkkipiispa
Jukka Paarma. Oma maalausharrastus
on suurlähettilään kohdalla siis johta-
nut mittavaan, ammattimaalareitakin
kiinnostavaan kulttuuritekoon.

Suurlähettiläs Antti Lassila toimii Klubimme
ulkopoliittisten iltojen isäntänäkin.
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harrastus on todellakin alkanut jo
varhaisina kouluvuosinani. Huomasin
myös sen poikkeuksellisen seikan, että
useat piirroksistani ovat alkaneet
oikealta vasemmalle. Varhaisimmat
omat työt on tehty koululta saaduilla
vesiväreillä, mutta on siellä myös öljy-
väritöitä jostakin 1940-luvulta.”

Suurlähettiläs Lassila korostaa piirus-
tusharrastuksen pitkäjänteisyyttä: “On
saatava kannustusta ja menestymisen
kokemuksia. Muutoin sitä hukkuu
poikavuosina kaikkien muiden houku-
tusten sekaan.” Siispä opettajat ovat
olleet avainasemassa hänenkin kohdal-
laan. Mutta myös omaa aktiivisuutta
on tarvittu. Hän kertoo osallistuneensa
kuvataidekilpailuihin kouluaikana ja
ylioppilaiden kulttuurikilpailuihin opis-
keluaikoinaan. Silti varsinaiset opinnot

Mistä kaikki sai alkunsa?

“Klubilaiset juureni ulottuvat jo edelli-
selle vuosisadalle,” kertoi Antti Lassila.
“Isoisäni isä kuului siihen säätyvaltio-
päivien piiriin, jonka ympärille alkoivat
syntyä monet suomalais-kansalliset
instituutiot. Varsinainen jäsenyyteni
Klubilla oli mahdollista vasta sitten, kun
jätin diplomaatin tehtävät, koska aikai-
semmin se ei olisi pitkien ulkomaan-
tehtävieni vuoksi ollut mahdollista,
vaikka edesmennyt kunniapuheen-
johtajamme Erkki Salonen sitä jo runsaat
kymmenen vuotta sitten minulle
ehdotti. Olen aina harrastanut
piirtämistä. Se tulee ilmeisesti äitini
puolelta useiden sukupolvien takaa.
Kun äitini on säilyttänyt poikavuosieni
piirustuksia, olen voinut havaita, että

Antti Lassilan akvarelli: Leonardo da Vinchin syntymämaisema Italiasta
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suuntautuivat kokonaan muualle,
valtiotieteisiin. Suurlähettiläs Lassila
valmistui valtiotieteellisestä tiedekun-
nasta 1950-luvun lopulla ja aloitti
diplomaatin uransa ulkoministeriössä
vuonna 1961.

Opiskeluajan tärkein vaikuttaja oli
professori Erkki Kulovesi, joka toimi
piirustusmestarina yliopiston vanhan
rakennuksen ullakolla sijainneessa
piirustussalissa.

”Ensimmäisenä vuonna piirrettiin
kipsejä, koska piti nimenomaisesti osata
piirtää. Mutta ei sieltä mihinkään
ammattiin valmistuttu. Sinne tultiin eri
tiedekunnista. Vain taidehistorian opis-
kelijoille oli kiintiöt, koska heille halut-
tiin antaa tuntuma kädentöihin. Muut
pääsivät mukaan, jos mahtui ja jos
piirustusmestari hyväksyi. Siellä oli
kuitenkin paljon niitä, jotka halusivat
päästä Ateneumiin tai Polille arkkitehti-
linjalle. Se oli sellaista valmistelevaa
harrastamista. Se oli myös halpaa.
Lukukausimaksulla sinne pääsi piirtä-
mään. Ja se oli täysin vapaaehtoista.
Mutta siellä syntyneellä ryhmällä on
ollut vuosia jatkunut, tärkeä merkitys
harrastukseni kannalta. Jokainen on
oppinut toiseltaan.”

Vakavaa harrastusta

Suurlähettiläs Antti Lassilalle piirustus-
ja maalausharrastus on ollut ehkä
tavallista vakavampaa, sillä hän opiskeli
yhden lukukauden myös Vapaassa
taidekoulussa. Myöhemmin hän
kertoo, kuinka hänellä oli tilaisuus
“diplomaatin pätkätöissä” tutustua
monen maan taide-elämään ja saada
arvokkaita virikkeitä monen pää-

kaupungin taidekokoelmista ja näytte-
lyistä. “Mutta varsinainen inspiraatio ja
työn ilo syntyy vasta, kun ryhtyy itse
työhön ja alkaa maalata tai piirtää.”

Nyt siis kutsumme Helsingin Suo-
malaisen Klubin harrastajataiteilijoita
ilmoittautumaan näyttelyyn, jonka
kulttuuritoimikunta järjestää Klubin
tiloissa joko kuluvan vuoden lopulla tai
vuoden 2004 alkupuolella.

Halukkuudesta osallistua tulee
ilmoittaa Sture Gripenbergille (90-
6217106, sähköposti gdes@gdes.pp.fi)
viimeistään 1.10.2003. Kultakin klubi-
laiselta harrastajalta voidaan hyväksyä
1-3 työtä, jotka on voitu tehdä millä
tekniikalla tahansa (akvarelli, öljyväri,
tussi, hiili, kollaasi ym). Myös pieni-
muotoisia veistoksia voidaan hyväk-
syä. Mikäli töitä tulee runsaasti,
kulttuuritoimikunta nimeää ammatti-
taitelijoista koostuvan juryn, joka valit-
see työt näyttelyyn. Tarkemmat ohjeet
annetaan osallistujille henkilökohtai-
sessa kirjeessä.

Siispä arvoisat klubi-veljet! Tuokaa
harrastuksenne esille! Siitä on iloa meille
kaikille.

Weijo Pitkänen
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Retki sotilaslääketieteen museoon
�
Bussillinen klubilaisia kävi toukokuussa tutustumassa Lahden Hennalassa
sijaitsevaan sotilaslääketieteen museoon. Tämä Euroopassa harvinainen museo
kertoo esinein, valokuvin ja tilastoin pääasiassa sotavuosien 1939-1945
lääkintähuollosta etulinjasta kenttäsairaalaan. Museossa voi tutustua myös
eläinlääkintähuoltoon sekä nykyisen kenttälääkinnän välineistöön.

�

Museon edustaja Pentti Jalasvirta luovut-
ti Mannerheimin kävelykepin Klubillemme.
Sitä säilytetään johtokunnan kabinetissa
Marskin kuvan vieressä.

Sairaalajunan potilasvaunu.

Leikkaussali kenttäsairaalassa.JSp korsussa.

Talvisodan lääkintämiehiä etulinjassa.

Haavoittuneen kuljetus purilailla
joukkosidontapaikalle.
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Onni Oja: Hojo-hojo!

Helsingin Suomalaisen Klubin johto-
kunta päätti viime vuoden lopulla

antaa Klubin hopeaan lyödyn sata-
vuotisjuhlamitalin professori Onni
Ojalle kiitoksena hänen arvokkaasta
taiteellisesta panoksestaan klubitalomme
hyväksi.

Taiteilijajäsenemme ei voinut tulla
tammikuun Vanhojen herrojen iltaan
mitaliaan vastaanottamaan. Niinpä
Klubin kunniapuheenjohtaja ja toimin-
nanjohtaja kävivät kesän alussa ojenta-
massa mitalin Onni Ojalle Vihdin Terva-
lammilla hänen ateljeessaan, jossa
taiteilija on asunut muusansa kanssa
yli kaksi vuosikymmentä.

94-vuotias mestari tervehti tulijoita
tuttu pilke silmäkulmassaan kuin

kysyäkseen “keitä te ootte te nuoret
poijat, kun en mä tunne teitä”, mutta
kohta oltiin kartalla, pöytä pantiin
koreaksi ja juttu luisti. Onni Oja kiittää
Klubia saamastaan hopeisesta mitalista
ja kajauttaa klubiveljille tervehdyksensä
hänelle tunnusomaisella hojo-hojo
-huudolla.

Klubilla on ilo ja kunnia omistaa
kaksi Onni Ojan monumentaalityötä.
Juhlasalia hallitsee koko seinän mittai-
nen (17,5 x 1,2 m) kuvakertomus
Suomen tie. Siinä on upeasti kuvattuna
suomalaisuuden historia kivikaudesta
piisiruun. Taiteilija maalasi sen tarjoa-
mansa aiheen pohjalta “mittatilaus-
työnä”. Teos paljastettiin vuonna 1983.
Siitä on vuosien mittaan tullut  Klubin

Kunniapuheenjohtaja Mikko Pohtola ja toiminnanjohtaja Jouko Liusvaara professori Onni Ojan
vieraina Vihdin Tervalammilla. Professori Ojalle luovutetiin Klubimme hopeamitali.
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Uusi ravintolasopimus syntyi

Ennen kesäloman alkua uudistettiin
ravintoloitsija Riitta Malmbergin kanssa
sopimus ravintolatoiminnasta Klubin
tiloissa. Sopimusta edelsi yleinen haku-
prosessi, johon osallistui lähes kym-
menen yrittäjää. Johtokunta päätyi
kuitenkin yksimielisesti tekemään
sopimuksen Riitan kanssa kolmeksi

epävirallinen tunnus.
Toinen Onni Ojan suuri maalaus

Kesäpäivä  täyttää juhlakerokseen avau-
tuvan Pankkikabinetin peräseinän.
Vuonna 1946 Elannon pääkonttorin
aulaan maalattu teos saatiin onnellisten
sattumien kautta Klubin omistukseen
sopivasti 125-juhlavuotena 2001. Hie-
man pienempi versio samasta aiheesta
on Ateneumin kokoelmissa nimellä
Elämän ranta. Mielestäni tämä nimi

sopii erinomaisesti myös Klubin taulul-
le, sillä Onni Oja on muotoillut
kuvaamataidon oppilailleen ohjeen, joka
avaa näkymän myös tähän tauluun:
“Eläydy maisemaan koko olemuksel-
lasi! Kuvittele itse olevasi maaäiti! Elä
itsessäsi sen lepo ja jännite, kallion ras-
kaus, veden viileys, ruohikon pehmeys!”
Näin mestarin sivellin puhuttelee myös
meitä klubilaisia.

Mikko Pohtola

vuodeksi. Nyt allekirjoitettu sopimus
on siis voimassa kevätkauden 2006
loppuun (30.6.2006) saakka. Kuvassa
puheenjohtaja ja ravintoloitsija
sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.
Onnittelemme sopimuksen molempia
osapuolia ja toivotamme Riitalle voimia
ja menestystä tuleville vuosille.

Klubimme teki nykyisen ravintoloitsijamme Riitta Malmbergin kanssa kolmivuotisen sopimuksen
ravintolamme toiminnan jatkamisesta. Pekka Ritvos ja Riitta  Malmberg vakavina iloisen asian
äärellä.
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Ilkka Salonen:

Venäjän kauppa kasvaa.
Voiko naapuriin luottaa?

Lounaskokouksessa 28.4. International Moscow Bankin johtokunnan puheen-
johtaja Ilkka Salonen kertoi tuvan täydelle kuulijakunnalle  omakohtaisia näke-
myksiä ja 12  vuoden kokemuksia niin kaupantekotavoista kuin pankki-
maailman asemastakin tässä merkittävässä maailmantalouden tekijässä.

Esitys jakautui kolmeen osaan. 1) poliittiset trendit, 2) taloudellinen tilanne
ja 3) rahoitusjärjestelmät. Kaikki tämä IMB-pankissa työskentelevän omana
näkemyksenä, ei poliittisena analysoijana eikä taloustieteilijän ominaisuudessa.

Poliittiset trendit vaikuttavat
talouteen

Poliittisella puolella presidentti Putinin
kaksi merkittävintä tekoa ovat olleet
ensinnäkin vallan tuominen takaisin
Moskovaan ja toiseksi se, että  Putin
selvästi liputti Venäjän lännen leiriin
11.9.02 traagisten tapahtumien jälkeen.
Ensimmäisen teon seurauksena on se,
että ennustettavuus on tullut takaisin
politiikkaan. IMB:lla on seitsemän kont-
toria eri puolilla maata. Nyt alkavat
säännöt tai ainakin niiden tulkinnat olla
samankaltaiset maan eri osissa. Tämä
on liiketoiminnan kannalta tärkeä asia.
Edellä mainittu toinen muutos toi osal-
taan runsaasti kansainvälistä luotta-
musta ja sen mukana stabiliteettia.
Tästä on eräänä konkreettisena esi-
merkkinä Saksan ja Venäjän suhteiden
lähentyminen.

Pinnan alla väreilee

Pinnalta katsoen poliittinen tilanne
näyttää vakaalta, joskin pinnan alla
väreilee voimakkaasti ja presidentti

Puheenjohtaja Ilkka Salonen sanoi, ettei
pankkitoiminta ole esteenä bisneksen teossa
Venäjällä, kunhan valitsee partnerinsa oikein.
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Putinin lähipiirissäkin on paljon risti-
vetoa. Siellä on edustettuna kolme
erilaista klaania: pietarilaiset liberaalit,
Putinin entiset kollegat ja kolmantena
“Pyhä Perhe” eli Jeltsinin lähipiiri.
Näistä kolmesta valtaryhmästä pietari-
laiset liberaalit ovat ehkä jäämässä
heikoimpaan asemaan, millä saattaa
olla vaikutuksensa.

Toinen värinää aiheuttava tekijä on
se, että maassa ovat seuraavan 12
kuukauden aikana kahdet merkittävät
vaalit. Joulukuussa on duuman vaalit
ja keväällä 2004 presidentin vaalit.
Jälkimmäisissä vaaleissa saattaa –
mikäli huhuille kallistaa korvansa –
tulla esiin yllättäviäkin piirteitä.

Pankkimiehen kannalta on ilmassa
tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa merkit-
tävästi tulevaisuuden näkymiin. Yksi
niistä on Tshetshenia, joka viikoittain
esiintyy niin lehtien kuin muidenkin
tiedotusvälineiden otsikoissa. Se on
omiaan luomaan epästabiilisuutta
useallakin alalla. Eräs mielenkiintoinen
fakta on se, että kansallistunne on
Venäjän sisällä nostamassa voimallisesti
päätään. Terveesti hoidettuna tämä on
hyvä asia, mutta jos se kasvaa kansalli-
suuskiihkoksi, muuttuu se arvaamat-
tomaksi tekijäksi.

Puhujan mielestä tilanne Venäjällä on
tällä hetkellä rauhallinen ja presidentti
Putinin poliittinen toiminta on ollut
onnistunutta kuluvan ensimmäisen
kauden aikana.

Talouspolitiikassa paljon
myönteistä

Myös talouspolitiikassa on onnistu-
neita vetoja. Yksi niistä on veropoli-

tiikka, jossa on tehty erittäin hyviä
ratkaisuja. Sekä yritysten että yksityis-
ten henkilöiden tuloverokantaa on
laskettu voimakkaasti. Yksityishenki-
lön verokanta on 13 % ja yritysten
verokanta 24 %, siis hyvää eurooppa-
laista keskitasoa. Verokertymä on
kasvanut, yritykset haluavat tulla ulos
varjotaloudesta.

Toinen merkittävä muutos talouden
tilan kohentamisessa on se, että maassa
vallitsee tiukka budjettikuri. On pidetty
huoli siitä, että Venäjä pystyy hoita-
maan ulkomaiset velkansa. Budjetti-
kuria on myös se, että rahaa ei tuhlata
silloinkaan kun sitä on paljon. Rahaa ei
ole lähdetty syytämään vaan on luotu
rahastoja. Presidentti Putinilla on ollut
myötätuulta mm. öljyn hinnan pysy-
teltyä viime vuosien aikana varsin kor-
keana. Öljyn hinnalla ja Venäjän bkt:n
kasvulla on aivan selvä yhteys.

Rahapoliittiset välineet puuttuvat

Öljyn hinta on tuonut esiin sen, että
maasta puuttuvat kaikki rahapoliittiset
välineet. Parantuneen vaihtosuhteen
myötä maahan virtaa dollareita, ja
maan valuuttavaranto on korkea huoli-
matta siitä, että tämä vuosi on erittäin
raskas ulkomaisen velanhoidon kannal-
ta. Taloudellisessa kierrossa olevan rahan
määrä on erittäin suuri,  eikä keskus-
pankilla oikein ole välineitä tämän asian
hallitsemiseksi. Parhaassa tapauksessa
rahat päätyvät pankkijärjestelmään ja
se puolestaan luotottaa yrityksiä, jotka
tekevät tavaroita, joita kansalaiset osta-
vat ja sitä kautta tulee terve talous. Voi
toisaalta käydä niinkin että runsas raha
vuotaa vaihtotaseen kautta ulkomaille.
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Venäjän tuonti on selkeästi voimak-
kaammassa kasvussa kuin vienti, tuon-
nin muodostuessa etupäässä kulutus-
tavaroista.

Öljyn hinnasta on paljon kiinni

Öljyn hintakehitys on Venäjän talouden
kannalta avainasemassa. 1990-luvun
loppupuolella raakaöljyn hinta oli vähän
alle 10 $ barrelilta. Tämän jälkeen
venäläiset öljy-yhtiöt ovat huomatta-
vasti parantaneet iskukykyään ja niiden
break-even point on selvästi alempana
kuin edellisen kriisin aikana. Arvioita on
esitetty, missä kohdataan kipukynnys.
Öljyn hinta voi periaatteessa laskea jopa
18 dollariin ilman että sillä olisi merkit-
tävää vaikutusta valtion budjettiin sen
enempää kuin öljy-yhtiöillekään. Jopa
alle 15 $ hintatasolla voivat parhaat
öljy-yhtiöt vielä tehdä tulosta, mutta
valtion budjetissa alkaa silloin yskiä.
Heijastusvaikutukset yhteiskuntaan
tulevat silloin näkymään taloudellisen
kasvun hidastumisena. Tätä parametria
on tarkkaan seurattava.

World Trade Organization

Mitä tulee tapahtumaan WTO:n osalta?
Ensin siihen suhtauduttiin erittäin
innostuneesti mutta on tuotannon aloja
kuten esim. autoteollisuus, joka saattaa
joutua kärsimään raskaasti jos kaikki
suojatullit poistetaan. Kannattavuudel-
taan kaikki  muut tuotannon alat kuin
öljyntuotanto ovat heikentyneet, erityi-
sesti myös tuonnin kanssa kilpailevat
alat. Vuoden 1998 devalvaatio oli niin
äkillinen ja traumaattinen kokemus,
että tilannetta seurataan nyt erittäin

tarkasti eikä samankaltaista  tilannetta
haluta päästää toistumaan. Liian
voimakkaaseen hintakilpailukyvyn
heikkenemiseen tullaan tällä kerralla
ajoissa puuttumaan.

Tuotantolaitokset rapautuneet

Suuri rakenteellinen ongelma Venäjälle
on se, että tuotantolaitokset ovat
toivottoman vanhoja ja päässeet pahasti
rapautumaan. Ainoastaan pääoma-
kustannusten alhaisuus on mahdollis-
tanut tällaisten tuotantolaitosten
kilpailukyvyn säilymisen. Venäjän oma
säästäminen ei tule riittämään tuotan-
tokaluston uusimiseen. Venäjän täytyy
kehittää hyvä velanmaksajan maine ja
riittävän hyvät tilinpäätösstandardit,
jotta kansainväliset luotottajat kyke-
nevät arvioimaan riskit.

Talouden kasvu tulee olemaan hyvin
epätasaista. Sillä saattaa olla myös omat
poliittiset heijastuksensa. On alueita
joissa on merkittävä keskiluokka kuten
Moskovassa, ja on alueita, joissa kaikki
on toisin.

Rahoitusjärjestelmät

Venäjän pankkijärjestelmä on kansain-
välisesti mitattuna pieni. Se on noin 120
mrd. dollaria, joka on alle puolet siitä
mitä esimerkiksi Nordea on. Tämä
osoittaa kuinka vähän rahaa Venäjällä
virallisesti pyörii. Näin pieni pankki-
järjestelmä ei pysty tyydyttämään
reaalitalouden tarpeita. Pankkitoimin-
nassa Venäjä on edelleen valtiovetoinen.
Siellä on yksi dominoiva valtion  omis-
tama säästöpankkilaitos. Isot länsi-
maiset pankit saattavat tulevaisuudessa
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näytellä merkittävää roolia jos Venäjän
talous tulee olemaan niin vakaa kuin
nyt näyttäisi. Jos Venäjä haluaa säilyt-
tää edes yhden itsenäisen kansallisen
pankin, on edellä mainitulla säästö-
pankkilaitoksella siihen ainoana mah-
dollisuudet. Kaikki muut pankit ase-
moivat jo nyt itseään tulevaan fuusio-
aaltoon, jota kaikki odottavat. Kansain-
väliset pankit ovat jo paikalla, joten
löytyy noin 30 ulkomaisen pankin
tytärpankkia, joita mafia ei ohjaile.

Pankit myös retail-puolelle

Se seikka, että suuret yritykset osoit-
tautuvat  pienille pankeille liian suureksi
riskiksi, on käynnistänyt trendin siirtyä
myös vähittäispankkialan puolelle.
Yhdeksänkymmenluvun loppupuolella
kukaan ei pitänyt sitä kiinnostavana
pankkitoiminnan osa-alueena, mutta
nyt lähes jokainen  itseään kunnioittava
pankki on ilmoittanut menevänsä

myös retail-puolelle. Yllättävää kyllä,
nyttemmin on todettu että tämä sektori
on osoittautumassa sangen kiinnosta-
vaksi.

Mitä kuva kohtuullisen vakaasta
Venäjästä ja maasta, jossa talous hyvin
suurella todennäköisyydellä kasvaa,
tarjoaa suomalaiselle yritykselle? Jos
Venäjällä tekee tai aikoo tehdä businesta,
ei pankkitoiminta ole sen esteenä, kun-
han valitsee pankkipartnerinsa oikein.
Venäjällä on aina voinut  käydä kaup-
paa. Jos kysytään onko nyt oikea aika
tulla Venäjälle, voidaan todeta että aina
on oikea aika tulla Venäjälle. Toisaalta
aivan hyvä strategia on pysyä pois
Venäjältä. Pääasia on että tietää mitä
tekee. Jos haluaa näiltä markkinoilta
hakea oman asemansa, on se siellä
otettavissa. Tärkeätä on olla kilpailu-
kykyinen omalla alallaan ja löytää
oikeat venäläiset partnerit mukaan-
lukien työntekijät ja paikallinen johto.

Kooste Kauko Lehti

Vappua vietettiin
klubissamme perintei-
sellä vappulounaalla.
Sali oli jälleen täysi.
Eero Sinikanteleen
vauhdittamat kevät-
laulut raikuivat ja
hyvä ruoka juomineen
kohotti tunnelmaa.
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LOUNASVIERAS – KLUBIN UUSI
”JÄSENPALVELU”

Klubin johdon keskusteluissa pulpahteli vuoden ajan vähän väliä ajatus
jonkinmoisen lounasperinteen luomisesta. Mielessämme olivat mm. klubimme
nuoremmat ”kiireiset” klubiveljet, jotka ehtivät klubille lounasaikaan, mutta
eivät enää iltaisin. Syyskaudella 2002 päästiin sanoista tekoihin, kun päätimme
kokeilla lounastapahtumaa joka kuukauden 3. maanantai. Tapahtuma sai
nimekseen ”Lounasvieras” koska, aatostemme mukaan, lounaan aikana meille
tarjottaisiin  mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä alustus tai puheenvuoro
ajankohtaisen lounasvieraan esittämänä..

Kirurgi Antti Heikkilä
oli ensimmäisenä lounasvieraana
30.9.2002. Hän on ortopedi, ahkera
kirjoittaja ja tuore klubiveli. Aiheen
kutsua Antti lounasvieraaksi antoi
hänen uusin kirjansa, jonka yksi
keskeisistä teeseistä oli yllättävä:
Selittämättömän, usein pahankin kivun
tai hädän taustalla voi olla yksinkertai-
sesti se, että olemme liian kilttejä!
Säästääksemme muita, torjumme omat
tunteemme ja aiheutamme itsellemme
stressiä, joka purkautuu kipuna.
Lounaan kysymys siis kuului, pitääkö
meidän  muuttaa tapamme ja ryhtyä
häijyiksi? Tässäkö olisi tämän hetken
Lemminkäisen äidin viesti meille
miehille?

Esitelmää selostettiin laajemmin
lehtemme numerossa 4/2002.

Kauppaneuvos Eero Lehti,
Suomen Yrittäjien vastavalittu puheen-
johtaja, oli lounasvieraanamme 25.11.
2002. Samoihin aikoihin Suomen Jobs
and Society julkaisi yritysbarometrin,
jonka  mukaan yrittäjäksi ryhtymisen

halu on Suomessa
laskenut entises-

tään. Vuoteen 2000
verrattuina peräti
4 %, eikä se en-
nenkään korkea
ollut. Naisista 9 %

ja alle 25-vuotiasta
nuorista vain 6 %

pitää yrittäjyyttä
houkuttelevana elämänurana.

Ennusteiden mukaan Suomeen
tarvittaisiin seuraavan 10 vuoden
aikana 100 000 uutta yrittäjää. Näistä
50 000 olisi jatkajayrittäjiä eläkkeelle
siirtyvien tilalle ja toiset 50 000 yrit-
täjää ja yritystä tarvitaan maamme
yritysmäärän nostamiseksi kansain-
väliselle vertailutasolle.

Tämän ja mm. verotuksen uudista-
misen ja tupon aiheuttaman myrskyn
silmään joutuu  Eero Lehti. Näistä hän
puhui myös tarkkaavaiselle kuulija-
kunnalle lounaalla. No, mies tietää,
mistä puhuu ja mitä yrittäjyys on,
onhan hän kolmannen polven yrittäjä.
Isänsä oli ollut niin tarkka vaate-
kauppias, ettei ottanut ikinä velkaa, ei
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edes tukusta. Otti kai opikseen, kun
isoisä oli tehnyt konkurssin. Mutta silti
ei ole tavallista, että kolmas polvi, kuten
tässä suvussa Eero, nousee isiään monin
kerroin menestyneemmäksi yrittäjäksi.
Hän osti opiskelustipendillään 15 kpl
Helsingin Puhelinyhdistyksen osak-
keita, jotka sitten vuokrasi edelleen.
Näin syntyi pääoma, jolla synnytettiin
Taloustutkimus Oy. Ikää miehellä oli
tuolloin 26 vuotta. Muutama vuosi
myöhemmin, 1978, hän osti vaikeuk-
siin ajautuneen Keski-Uusimaa lehti-
yhtiön, joka tänään työllistää liki 400
henkeä.

Lounasesitelmässään Eero Lehti toisti
uutena puheenjohtajana antamansa
lupauksen nostaa Suomen yrittäjät
yhteiskunnan raskaaseen sarjaan, missä
he näkyvät ja kuuluvat entistä selvem-
min yhteiskunnassa.

Apulaiskaupunginjohtajan Pekka
Korpinen

   oli lounasvieraana
27.1.2003. Teemana
oli lähinnä kuun
maisemaa muis-
tuttava Kampin
valtava rakennus-
työmaa. Keskelle

kaupunkia ilmes-
tynyt suuri kuoppa

on pakottanut ja totuttanut tuhannet
kaupunkilaiset etsimään korvaavia
kulkureittejä, jotka nekin, varsinkin
jalankulkijoiden osalta, näyttävät
muuttuvan lähes viikoittain.

Joulukuun alussa tietoon oli tullut,
että myös Kansakoulukatu suljetaan
rakennustyön ajaksi yksityiseltä liiken-
teeltä. Eräs klubiveljistämme herätti

eteisessä keskustelun siitä, pääseekö
klubille enää edes taksilla saati omalla
autolla. Lounasteema oli valmis.

Pekka Korpinen kertoi sanoin ja kuvin,
että kyseessä on suurin yksittäinen
koskaan Suomessa toteutettu raken-
nushanke, joka kestää viitisen vuotta.
Jättiurakan tuloksena syntyy komp-
leksi, johon sijoittuvat maanalaiset
bussiterminaalit kaukoliikenteen ja
Espoon linja-autoille, tavaratalo, kaup-
patori ja halli sekä asuntoja ja toimisto-
tilaa.

Korpinen joutui vastaileman hanka-
liinkin kysymyksiin, mutta lohdutti
meitä nyt kärsiviä mm. sillä, että
Kamppi valmistuttuaan antaa mahdol-
lisuuden kulkea jalkaisin sateelta ja
tuiskulta suojassa Kampista Kämppiin.

Eduskunnan pääsihteeri Seppo
Tiitinen

  pyydettiin lounas-
vieraaksi 17.2.2003.
Aiheena oli edus-
kunnan lainvalmis-
telu.

Valtiovarainministe-
riön lainvalmistelijat

saattoivat vuoden
vaihteessa eduskunnan

päätettäväksi esityksensä autoverolain
muuttamisesta. Esityksestä, lähinnä
sen käsittämättömyydestä, syntyi
julkinen keskustelu, joka johtikin koko
lakiesityksen  muutoksiin. Tässä yksi
esimerkki lainvalmistelun saavutuk-
sesta:

Ennen 1. päivää tammikuuta 2003
valmistetun käytettynä verotettavan ajo-
neuvon vero on ajoneuvon 4 (neljä) luvussa
tarkoitettu vastaavan ajoneuvon yleinen
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kuluttajahinta verotusajankohtana kerrot-
tuna kertoimella k, jonka arvo saadaan
kaavasta: k = 0,85 (p*H*c-V)/H, jossa H
on ajoneuvon 11 b – 11 U pykälää sovel-
taen määrätty yleinen kuluttajahinta ajo-
neuvon valmistusajankohtana, c on 11 a
pykälässä tarkoitettu ajoneuvon verotus-
arvon osuutta tarkoittava kerroin, V on
vähennysten määrä, joita olisi sovellettu
ajoneuvoon sen valmistusajankohtana
voimassa olleiden autoveroperusteiden
mukaan, sekä p on sanottuna ajankoh–
tana voimassa ollut veroprosentti.

Pyysimme pääsihteeri Tiitisen kerto-
maan, oliko tuo lainvalmistelun lipsaus,
vai onko lainvalmistelu mennyt näin
avuttomaksi. Ja mitäpä siitä tulisi, jos
esimerkiksi tuloverolaki ja arvonlisävero-
laki kirjoitettaisiin samaan tyyliin.

Seppo Tiitinen on yksi harvoja virka-
miehiä, joka on julkisesti arvostellut ko.
lakiesitystä. Hänellä jos kellä on myös
kokemusta arvostella lainvalmistelun
tasoa, sillä hän on toiminut eduskun-
nassa jo 70-luvulla, ensin nuorempana
sihteerinä, sitten perustuslaki- ja ulko-
asianvaliokuntien sihteerinä. Suojelu-
poliisin päälliköinnin jälkeen hän palasi
eduskuntaan apulaispääsihteeriksi ja
lopulta pääsihteeriksi vuoden 1990
alusta. Valitettavan pieni kuulijakunta
sai kuulla perusteellisen katsauksen
lakien valmistelusta ja lainsäädännöstä.
Lainvalmistelutyön epätasaisuuteen
Tiitinen löysi montakin syytä, päällim-
mäisenä sen, että raja siitä, mistä asiasta
yleensä pitäisi laatia laki, mistä ei, on
hämärtynyt. Esimerkkinä tästä Tiitinen
mainitsi mm. valtion ja kuntien
tehtäväjaon. Lainsäädäntötyön kasvava
kiire ja komitealaitoksen lakkautta-
minen myös heikentävät lainvalmis-

telua. Sitä paitsi lainvalmistelu ei ole
“seksikästä”, sanoi Tiitinen, eikä parhai-
ta voimia saada näihin hommiin.
�
Apulaisvaltakunnansyyttäjä
Jorma Kalske

  oli lounasvieraana
17.3.2003. Kun
hänet kesän 2002
kynnyksellä valit-
tiin uudeksi apu-
laisvaltakunnansyyt-

täjäksi, hänen tulo-
haastattelunsa Hel-

singin Sanomissa nos-
tatti hien pintaan monelle. Hän esitti,
että syyttäjien ja tuomarien työnjako
pitäisi miettiä uusiksi. Hän huomautti,
että kyse on samanlaisesta keskuste-
lusta kuin terveyskeskuksissa: potilaita
on paljon ja pitäisi selvittää, missä
menevät hoitotyön rajat.

Alustuksessaan klubilla Kalske kysyi,
pitääkö syyttäjän vahvistaa nimellään
jokainen poliisin kirjoittama sakko-
lappu, ja toisin päin: eikö syyttäjällä
voisi olisi mahdollisuus antaa sakkoja
selvissä, myönnetyissä jutuissa ilman,
että asia käsitellään oikeudessa?

Apulaisvaltakunnansyyttäjän
esityksen otsikko oli “Syyttäjistäkö
tuomareita?” ja näin mielenkiintoinen
esitys vastasi myös median hänelle
heittämään kysymykseen, eikö syyttäjä
enää syytäkään ja tuomari tuomitse?
Entä onko vanha sanonta “käy päälle
kuin yleinen syyttäjä” menettänyt
merkityksensä, kun syyteharkinta on
muuttunut ja syyttäjät näyttävät
entistä herkemmin jopa etsivän syitä
olla kokonaan syyttämättä? Antoisa
tilaisuus keräsi lounaalle melkoisesti
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Syyskausi alkoi
uutispuurolla

LOUNASVIERAILUT JATKUVAT tänä
syksynä joka kuukauden toisena
maanantaina klo 12.00. Ensimmäisenä
vieraaksemme saapuu kansanedustaja,
vuorineuvos Jere Lahti maanantaina
8.9.2003.

Leo Lehdistö

kuulijoita, juristiklubiveljemme etu-
nenässä.
�
Hallintoneuvoston puheenjohtaja
Ilkka Salonen,

toimii Meshdunarod-
nii Moskovskii Ban-
kin (Moskovan kan-
sainvälinen pank-
ki) hallintoneu-
voston puheenjoh-
tajana. Suomi on

Venäjän suurimpia
kauppakumppanei-

ta. Maiden välinen
kokonaiskauppavaihto lähestyy seitse-
mää miljardia euroa. Se on enemmän
kuin Venäjän kauppa Japanin tai Rans-
kan kanssa. Toisaalta Suomen  ja Venä-
jän välinen raja lienee yksi maailman
syvimpiä elintasokuiluja, mikä näkyy
niin palkoissa kuin elinajanodottees-
sakin.

Oli siis korkea aika saada lounas-
vieraaksi mies, joka tietää, mitä todella
tapahtuu ja voiko naapuriin luottaa vai
onko käteiskauppa ainoa turvallinen
kauppatapa. Ilkka Salonen ja hänen
aiheensa veti lounaalle ennätysyleisön.
Tästä lounasesityksestä on tässä
lehdessä laajahko referaatti, joten ei siitä
tässä enempää.

Klubin syksy käynnistyi 11.8. perinteisin
menoin; syötiin uutispuuro ja kuultiin MTK:n
satonäkymistä.

MTK:n johtokunnan sihteeri Matti Voutilainen
ennusti poikkeuksellisen kuivan ja lämpimän
kesän tuottavan ennätyksellisen leipäviljasadon.
Vehnää ja ruista saadaan jopa 12 % viime vuotista
enemmän. Kauraa ja ohraa tulee kuitenkin
vähemmän kuin viime vuonna, öljykasveissa on
pientä kasvua, perunaa ja sokerijuurikasta saa-
daan vähän niukemmin kuin viime vuonna.

Kaikkiaan satonäkymiin voidaan olla tyyty-
väisiä. Samaa ei voi sanoa EU:n maatalousuudis-
tuksesta, missä Matti Voutilainen näki suoma-
laisen maatalouden kannalta kaksi asiaa ylitse
muiden. Meillä on poikkeukselliset pohjoiset
sääolot, joita muut jäsenmaat eivät oikein ym-
märrä ja toisaalta Suomella on liian pieni ääni-
määrä silloin kun maatalousratkaisuja EU:ssa
tehdään. Kolmas ongelma saattaa Voutilaisen
mukaan muodostua siitä, että uusilla jäsenmailla
ei itsellään ole pohjoisen olojen problematiikkaa.

Ajankohtainen, tämän syksyn asia on pohjoi-
nen tuki. Päätös 141 takasi liittymävaiheessa
Suomelle mahdollisuuden maksaa kansallista
pohjoisen alueen tukea koko maassa. Tämä sopi-
mus umpeutuu vuoden 2003 lopussa, jonka
jälkeen pitkäaikaista pohjoisen tukea saadaan
maksaa enää Pori-Imatra linjan pohjoispuolella.
Etelän viljelijät jäävät tukea vaille, ellei komissio
Brysselissä taivu. Matti Voutilaisen mukaan asia
ei ole vähäinen, sillä sellaisella tilalla, jossa
työskentelee sekä isäntä että emäntä,  tuen loppu-
minen veisi täysmääräisesti toisen palkan.

Klubilla nautitun puuron ruis oli peräisin
Kemiöstä ja viime syksyistä, joten varsinaisen
uutispuuron formaattia se ei täyttänyt. Tämän
vuoden ruis ei ole vielä, poikkeuksellisesta viime
syksystä, viime keväästä ja kesästä johtuen
valmistunut. Erinomaisen hyvältä tämänkin
“ikäpuuro” maistui ilahduttavan runsaalle
kuulijakunnalle. Tästä oli hyvä käynnistää klubin
syyskausi.

Leo  Lehdistö
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KUORON KONSERTIT KEVÄÄLLÄ 2003

Kaksivuotias kuoromme konsertoi
kevään kuluessa kahdesti Henrik

Lambergin johdolla. Ensimmäinen kon-
sertti annettiin äitienpäivänä 11. touko-
kuuta Ritarihuoneella. Tuskin kukaan
tuli ajatelleeksi, että  Suomalaisen
Klubin edustajat esiintyivät entisen
“päävihollisen” tiloissa. Tämä uus-
goottilainen rakennus valmistui  vuon-
na 1861, siis viisitoista vuotta ennen
Klubimme perustamista. Aateliston
ritarisalin seinillä ovat sotilaallisessa
järjestyksessä kaikki suomalaisten
kreivi-, vapaaherra- ja aatelissukujen
vaakunat. Tila on korkea, yleisnäkymä
kaunis ja akustiikka Helsingin parhaita.

Yleisö otettiin lämmöllä vastaan jo
ala-aulassa. Uusi kulttuurivaltauk-
semme – oma orkesteri – soitti reipasta
sisääntulomusiikkia ja jokainen äiti
vastaanotettiin ojentamalla hänelle
kaunis punainen ruusu. Kuoron kaksi-
osaista konserttia täydensivät myös
sotilaskotisiskojen kahvitarjoilu ja
Lauluyhtye Valgean nuorten tyttöjen
kauniit äitienpäivälaulut.

Äitienpäivä todettiin ajankohtana
kuorolle huonoksi, koska monilla per-
heillä ovat omat perinteensä vaalit-
tavina. Tämä näkyi yleisön määrässä.
Siksi kokeilemme vuonna 2004 uutta
päivää. Seuraava kevätkonsertti pide-

Klubin kuoro äitienpäiväkonsertissa Ritarihuoneen upeassa salissa
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täänkin Kukan (Flora) päivänä torstaina
13. toukokuuta. Paikka ilmoitetaan
aikanaan.

Toinen kevään konserteista ja samal-
la ensimmäinen esiintymisemme ulko-
mailla tapahtui lauantaina 17. touko-
kuuta Tarton Yliopistossa. Kolmekym-

mentäkolmemiehistä kuoroa seurasi
Suomesta neljäkymmentäkahdeksan
tukijaa. Meillä oli näin konserttiyleisöä
omasta takaa. Se olikin hyvä, koska

Suomi-talo, jossa allekirjoitettiin 1920 Tarton
rauhansopimus.

Kuoro aloittamassa konserttia Tarton yliopiston kauniissa juhlasalissa.
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ilmaiskonsertin aikana satoi vettä
taivaan täydeltä ja konserttiin olivat
saapuneet vain kaikkein innokkaimmat
mieskuorolaulun kannattajat.

Ennen kotimatkalle lähtöä tutus-
tuimme Suomi-taloon, jossa Suomen ja
Neuvosto-Venäjän kesken allekirjoitet-
tiin Tarton rauhan sopimus 14.10.1920
kesäkuussa 12.6. alkaneen rauhan-
konferenssin tuloksena. Neuvottelutilat
vallannut kuoro ei pohtinut kiistaa
aikanaan herättäneen sopimuksen
yksityiskohtia. Se takasi maamme
itsenäisyyden, ja ilmassa leijui selvästi
isänmaallista henkeä, joka purkaantui
kuoron laulamaan Finlandiaan.

Kuoromme elää tällä hetkellä
nuoruusvuosiaan. Tutustumme pikku
hiljaa toisiimme. Uusia innokkaita
kuoromiehiä liittyy joukkoomme ja
tavoitteenamme oleva 50-60 laulajan
esiintymiskokoonpano toteutunee jo
parin kolmen vuoden kuluessa. Kirja-
vahvuutemme on tällä hetkellä 50.
Olemme oppineet lukuisan määrän
kauniita lauluja, ja ohjelmisto lisääntyy
ja rikastuu koko ajan. Onnistuneet

konsertit lujittavat yhteishenkeä ja
antavat motivaatiota harjoittelulle.

Toiminnallemme on tärkeää myös

Kuoro seuralaisineen oppaan ympärillä Suomi-
talossa.

Konsertin karonkan pikakvartetti: Aatu Leino-
nen, Tapio Saarinen, Olli Lindgren ja Timo
Havu.
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taloudellinen tuki. Sen lisäksi, mitä
Klubi tukee jäsentensä harrastuksia,
saimme tänä keväänä ylimääräistä
tukea myös yksittäisiltä jäseniltä ja
heidän edustamiltaan yrityksiltä ja
yhdistyksiltä. Haluan lyhyesti mainita
tukijamme aakkosjärjestyksessä. Ne
ovat Berggren Oy Ab, Casa Real Oy,
Devons Oy Ab, Eeva-Liisa Pitkänen Oy,
Elisa Internet Oy, EQA-Konsultit Oy,
Insinööriliitto ry, Ins.tsto Rakennus-
määrät Oy, Pricewaterhouse Coopers
Oy, Skanska Etelä-Suomi Oy, Vienti-
paino Oy, Vihdin Liikenne Oy ja
Winqvist Heikki Oy Yleisrakenne.
Kaikille lämmin kiitos tuesta. Pelkät
konserttitilojen vuokrat ovat nykyään
sitä luokkaa, ettei niitä makseta vähäi-
sillä lipputuloilla – tukea siis tarvitaan.

Alkava syksy on kuorolle tiivistä
harjoittelun aikaa. Ensimmäisenä
suurempana tavoitteena on saada

valmiiksi ohjelmisto joulukonserttiin
Vanhassa kirkossa lauantaina
20.12.2003 klo 17.00. Lisäksi harjoit-
telemme uusia lauluja kevätkonsert-
tiimme Kukan päivänä 13.5.2004.
Ulkomaanmatkakin tehdään. Tätä
kirjoitettaessa heinäkuussa ei vielä ole
selvää, lähdemmekö kesäkuun alussa
Unkariin vai pääsiäisen tienoilla
Espanjaan.

Sinä uusi jäsen, joka tämän luettuasi
haluat liittyä kuoroomme, tule mukaan!
Muista kuitenkin, että sitoudut samalla
lähes viikoittaiseen harjoitteluun ja että
olet toivottavasti kuulunut aiemmin
johonkin muuhun kuoroon. Tämä
vaatimus johtuu siitä, että
laatuvaatimuksemme on korkea ja
uuden oppimiseen on rajallisesti aikaa.

Laulajaterveisin
Jouko Liusvaara

Mikäpä olisi sopinut paremmin päättämään elämysrikkaan matkan kuin Suomi-talossa
kajautettu Finlandia-hymni
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Mitä Karjalan palauttaminen
maksaisi?

Jatkosotamme päättäneessä  Moskovan välirauhassa 1944 toteutettu ja Pariisin
rauhassa 1947 vahvistettu Karjalan menetys on ollut parantumaton haava
Suomi-neidon vartalossa ja sielussa. Olihan Neuvostoliitto valloittaja ja se otti
rauhanteossa  aluetta vielä enemmän kuin sen puna-armeija pystyi sodassa
valloittamaan. Pakkoluovutettujen alueiden palauttaminen on ollut maamme
ulkopoliitikoille kuuma peruna. Asiasta on kokonaan vaiettu tai siitä on puhuttu
ajoittain vain puoliääneen. Joitakin otollisia hetkiä on torkahdettukin. Vaientajat
ovat vedonneet muun muassa hankkeen taloudelliseen kannattamattomuuteen.
Tällaiset mielipiteet eivät ole perustuneet laskelmiin, ja kysymys on myös
arvoista, jotka eivät ole rahalla mitattavissa.

Klubimme järjesti 15. toukokuuta
Karjala-illan, jossa vuorineuvos

Yrjö Pessi selosti palautuskysymyksen
taloudellista puolta. Hän totesi, että
näkökulmia olisi muitakin: Suomen ja
Venäjän näkökulmat, oikeudenmukai-
suuden, ympäristön- ja luonnon-
suojelun, maamme ja varsinkin Itä-
Suomen talouden,  Suomenlahden ja
suomalaisen identiteetin näkökulmat.
Niistä saa tietoa internetissä olevalta Pro
Carelia -verkkosivulta. Siihen ovat
professori Heikki A. Reenpään johdolla
työstäneet informaatiota asiantuntija-
työryhmät, joita ovat talous-, väestö-,
ympäristö-, arvo- ja oikeudenmukai-
suus- sekä historian työryhmä.

Mitä menetettiin?

Luovutetun Karjalan taloudellista
merkitystä Suomen kansantaloudelle
ennen talvisotaa kuvaavat seuraavat
prosenttiluvut:

Menetetyt Saimaan kanava ja Viipurin
satamat sekä maamme tihein rautatie–
verkko loivat tärkeät yhteydet koko Itä-
Suomen taloudelliselle elämälle.

Alueen nykyinen väestö

Viipurin alueella (Viipuri, Koivisto,
Enso, Antrea ja Viipurin maaseutu–
alue) on noin 170 000 asukasta. Käki–
salmen ja Sortavalan alueella sekä
muissa taajamissa ja maaseudulla on

maan pinta-alasta 7,3 %
peltopinta-alasta 10,3 %
kasvullisesta metsämaasta 7,8 %
puuston kuutiomäärästä 9 %
sähkön tuotannosta (Rouhiala) 26 %
(Rouhialan voimalaitoksen lisäksi
menetettiin 35 pienempää
vesivoimalaitosta)
selluloosatuotannosta 25 %
paperin valmistuksesta 5,4 %
teollisuuden koko tuotannosta 10,7 %
kansantulosta 12,5 %
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noin 280 000 ja Raivola-Terijoella, joka
kuuluu Pietarin kaupunkiin,  noin 150
000 asukasta. Yhteensä arvioidaan
luovutetussa Karjalassa asuvan noin
430 000 henkeä eli suunnilleen saman
verran kuin suomalaisia ennen talvi–
sotaa.

Kannaksen maaseutu on lähes tyhjä.
Sieltä on lakkautettu 600 kylää, ja
maatiloista on jäljellä vain 40. Tuotanto
on laskenut 10 vuodessa 60-80
prosenttia. Miesten keskimääräinen
elinikä on 57 ja naisten 64 vuotta.
Väestö kuuluu yli 40 eri kansalli-
suuteen, ja huomattava osa siitä on
siirretty pakkotoimin Suomen Karja–
laan. Osan siitä arvellaan olevan valmis
palaamaan  entisille kotiseudulleen, jos
siihen annettaisiin mahdollisuus ja
varsinkin jos sitä tuettaisiin muutto–
rahalla. Osa asukkaista voisi jäädä
työvoimaksi Suomen hallinnon alai-
suuteen.

Väheksyä ei tietenkään voida alueelle
jäävän venäjänkielisen väestön tuomia
sosiaali- ja kulttuuripoliittisia ongel-
mia, jotka saattaisivat joskus muodos-
tua myös ulkopoliittisiksi ongelmiksi.

Yrjö Pessin  syntymäkoti sijaitsi
Laatokan rannalla Kaukolassa, jossa
suku on asunut 1400-luvulta lähtien.
Laatokan vesi on rannikon teollisuus-
laitosten saastuttamaa, mutta sen
vesimassat uudistuvat 11 vuodessa, jos
saastuttaminen loppuu. Euroopan
suurimman makean veden altaan
vedestä virtaa 92 prosenttia Suomen-
lahteen ja kahdeksan prosenttia poistuu
haihtumalla. Joensuun yliopiston ja
Pietarin tiedeakatemian yhteistyöllä on
aloitettu Laatokan eläimistön tutki-
minen.

Elohopeaa on tavattu eniten
hylkeistä, ilmeisesti Pitkärannan tehtai-
den päästöjen kuormituksen seurauk-
sena.

Vuorineuvos Yrjö Pessi on yksi ProKarelia-liikkeen johtavista aktivisteista, jotka tekevät muun
muassa internetin kautta tunnetuksi Karjala-kysymystä. Heidän mielestään Karjalan palaut-
taminen olisi edullista molemmille osapuolille.
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(Kuva: Karjalan liitto: Juuret Karjalassa)
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Vuoksi on Suomen alueelta verraten
puhdas, mutta Venäjän puolella saas-
tunut.

Mitä maksaisi?

Karjalan rataverkon pituus on noin 850
km. Sen korjauksen perusinvestointi
maksaa Pessin mukaan 583 725 euroa/
km. Yhteensä peruskorjaus maksaisi
noin 500 miljoonaa euroa.

Maanteiden (valtatiet, kantatiet,
muut maantiet ja paikallistiet) pituus
on 8000 km. Niiden korjaus maksaisi
229  500 euroa/km eli yhteensä 1,8
miljardia euroa.

Julkisen sektorin infrastruktuurin
korjausten kustannukset vuorineuvos
Pessi arvioi seuraaviksi:

Tieverkko 1,8 miljardia, rataverkko
500 miljoonaa, kadut 70 miljoonaa,
meriväylät 33 miljoonaa, satamat 13
miljoonaa ja televerkko 170 miljoonaa
euroa eli yhteensä noin 3,2 miljardia
euroa. Lisäksi maksaisi ympäristön
hoito, muut investoinnit ja reformi-
suunnittelu noin 900 miljoonaa euroa.
Yhteensä olisivat infrastruktuuri–
kustannukset noin 4,1 miljardia euroa.

Mitä saataisiin?

Maa-alueiden arvoksi on arvioitu
seuraavat luvut:

Kasvullinen metsämaa 3,3 miljardia,
huonokasvuinen metsämaa 300 mil-
joonaa,   maatalousmaa 433 miljoonaa,
metsittyneet pellot 166 miljoonaa, vesi-
voimalat 625 miljoonaa, liike- ja
asuntorakennukset 58 miljoonaa,
kerros- ja omakotitontit 50 miljoonaa
sekä kesämökkitontit 500 miljoonaa

Yksityisinvestoinnit

Laskentaryhmä on arvioinut yksityis-
investoinnit, joihin kuuluvat asunnot,
pk-teollisuus, myymälät, vesien puh-
distus ym. 14 miljardiksi euroksi.
Suuret investoinnit veisivät 1,2 miljar-
dia euroa eli yhteensä 15,5 miljardia
euroa. Yksityiset investoinnit olisivat
henkilöä kohden noin 30 000 euroa.

Julkisen sektorin menot budjetissa

Karjala-budjetin perustana on käytetty
Suomen 1999 talousarvion lukuja
suoraan väestömäärien suhteessa.
Menojen osalta on käytetty 110 %
menokerrointa, jolla otetaan huomioon
liikkeellelähtövaiheen etupainoisuutta.

Budjetin menorakenne on arvioitu
seuraavaksi:

Hallinnonala       Milj. euroa
Tasavallan presidentti 0,8
Eduskunta 6,1
Valtioneuvosto 3,7
Ulkoministeriö 62,9
Oikeusministeriö 55,4
Sisäasiainministeriö 110,1
Puolustusministeriö 160,4
Valtiovarainministeriö 42,5
Opetusministeriö 473,2
Maa- ja metsätalous-
ministeriö 213,5

euroa. Maa-alueiden yhteisarvo olisi
noin 5,5 miljardia euroa. Myynti-
kulujen arvellaan vähentävän tätä
summaa noin 300 miljoonalla eurolla.

Julkisen sektorin pääomatulot
metsämaan ja puuston osalta on arvioi-
tu noin viideksi miljardiksi euroksi.
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Ars longa, vita brevis

Kun Karjalan kannas on miljoona-
kaupunki Pietarin lähellä, tulisi kan-
sainvälinen yritystoiminta rahoittaji-
neen olemaan kiinnostunut luovutetun
alueen  tuotantolaitosten rakentami-
sesta.

Olisi keskusteltava!

Vuorineuvos Pessin esittämät luvut
antavat mainion lähtökohdan asiasta
käytävälle keskustelulle, joka alkoi
vilkkaana jo klubimme tilaisuudessa..

Karjalan palautus tulisi saada siirto-
karjalaisten ja heidän jälkeläistensä
lisäksi koko Suomen kansan kiinnos-
tuksen kohteeksi. Onhan kiistaton
totuus, että  nuo suomalaisten iki-
vanhat asuinalueet kuuluvat meille.
Valtiomme ulkopoliittisella johdolla on
asian esillä pitämisessä itäisen naapu-
rimme kanssa ja EU:n piirissä haasteel-
linen diplomaattinen tehtävä. Se nukahti
kerran, kun pääministeri Burbulis otti
asian esille. Se ei saisi toistua.

Vuorineuvos Pessi muistutti myös
Sallan ja Petsamon menetyksestä.
Sallassa menetettiin huomattava
turistiseutu ja Petsamossa maan ainoa
jäävapaa satama. Yrjö Pessi heitti ilmaan
ajatuksen, eikö Petsamon palauttamista
odoteltaessa voitaisi vuokrata Norjalta
jäätön satama-alue.

Antti Henttonen

Tulevan syksyn taidetapahtumat eivät
ole kunnolla alkaneet vielä. Ohella
muutama vihje tulevista näyttelyistä

ATENEUMIN TAIDEMUSEO
28.9. Ester ja Jalo Sihtolan lahjoitus-
kokoelma. ”Insinöörin rakkaus”.

GALERIE ANHAVA
28.8. - 21.9. Rafael Wardi

GALLEN-KALLELAN TAIDEMUSEO
28.9. ”Afrikan taivaan alla”. Gallen-
Kallelan maalauksia.

SINEBRYCHOFFIN TAIDEMUSEO
Uusituissa tiloissa 1.7. alkaen Vanhan
ulkomaisen taiteen esittely.

S. G.

Vieläkin Aarno Liuksialan
kynänjäljestä

Klubilehden viime numerossa (2/2003)
jäi artikkeliini Aarno Liuksialan kynän-
jälki pieni virhe. Se koskee olettamusta
Liuksialan piirustustaitoa sukuperin-
tönä. Oikein on, että se olisi voinut olla
perintöä Aarno Liuksialan isoisän isältä.
Mutta Agathon Meurman oli hänen
isoisänsä. Isoisän isä oli kapteeni Karl
Otto Meurman ja hänellä oli karikaty-
ristin taitoja, joihin viittaa Paavo Virk-
kunen Agathon Meurmanista kirjoitta-
massaan elämäkerrassa.

Eero Saarenheimo

Liikenneministeriö 128,1
Kauppa- ja teollisuus-
ministeriö 80,3
Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 768,9
Työministeriö 194,6
Ympäristöministeriö 63,1
Yhteensä noin 2,4 miljardia euroa
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Veteraani-ilta venähti pitäksi

Perinteiseksi jo tullutta klubimme veteraani-iltaa vietettiin kansallisen veteraani-
päivän aatonaaton aattona 24. huhtikuuta. Veteraanien rivit harmenevat ja
harvenevat, mutta heidän ilokseen muistoiltaan saapui myös nuorempien ikä-
polvien edustajia.

Klubin oman kuoron ja orkesterin esitykset aloittivat illan ohjelman juhlavasti.
Puhujilla oli mielenkiintoista sanottavaa, mutta molemmat tuplasivat järjestäjät
yllättäen annetun ajan, ja ikääntyneiden kuulijoiden henkiset sekä fyysiset
istumalihakset joutuivat koetukselle. “Kenttäateria” päätti illan.

Viimeisenä Syväriltä

Klubimme tuore jäsen, päätoimittaja
Paavo Korhonen taisteli Syvärin sillan-
pään itäisimmässä mutkassa joukku-
eenjohtajana 7. Divisioonaan kuulu-
vassa JR 9:ssä kapteeni Kauko Vilannin
komppaniassa. Asemista vetäytymisen
jälkeen komppania kävi juhannuksen
tienoissa kiivaita taisteluja Syvärin
Vjassaaren kohdalla. Se tuhosi suuren
määrän vihollisia, jotka yrittivät lau-
toilla ylittää virran. Saatuaan 22.6.
käskyn vetäytyä Syvärin asemista
Vilanti määräsi vänrikki Korhosen jää-
mään pienen osaston kanssa määrä-
ajaksi virran rantaan viivyttämään
vihollista.

Paavo Korhonen kertoili seikka-
peräisesti saamansa tehtävän toteut-
tamisesta. Se vaati hintansa, sillä ryhmä
menetti miehiä kaatuneina. Näin
Korhonen lienee todella ollut viimeinen
mies, joka noissa kesän 1944 raskaissa
viivytystaisteluissa jätti Syvärin.
Läntisemmältä Syväriltä oli vetäydytty
jo päivää kahta varhemmin, kun venä-

läisten suurhyökkäys alkoi alajuoksulla
19. kesäkuuta.  Ihailemaan tuota
komeaa virtaa ei Korhonenkaan enää
ehtinyt, vaan oli kiirehdittävä väsy-

Paavo Korhonen kertoi, millaista oli viivytys-
taistelu Syvärin yläjuoksulla JR 9:n lohkolla.
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Gunnar Laatio muisteli
kansallisen veteraanipäivän
syntytapahtumia

Suomen Sotaveteraaniliiton kunnia-
puheenjohtaja Gunnar Laatio toi tervei-
set Yliopiston juhlasalissa samana
päivänä pidetystä juhlasta, jossa julkis-
tettiin arvokkain menoin veteraanien
perintöä vaalivan Tammenlehvän
perinneliiton perustaminen. Sotiemme
veteraanit katsoivat 1980-luvun puoli-
välissä olevansa vailla heille kuuluvaa
arvostusta ja toivat julki tyytymättö-
myytensä valtiovallan heihin suuntaa-
mien toimien riittämättömyydestä.
Sotavammaisten asioiden hoidon he
näkivät kelvolliseksi, mutta muut vete-
raanit olivat jääneet unohduksiin.

Valtapuolueista sosialidemokraatit
lähtivät keskuudessaan pohtimaan asiaa
alkuvuonna 1985. Samaa pohdintaa
käytiin rintamaveteraaniasioiden neu-
vottelukunnassa sekä eräissä eläkeläis-
ja veteraanijärjestöissä.

Uudenvuodentervehdyksessään pää-
ministeri Kalevi Sorsa kiinnitti huomiota
veteraanien ja muiden eläkeläisten
asunto-oloihin. Hän totesi, että olisi

kuitenkin väärin tarkastella veteraanien
asiaa vain sosiaalipoliittisena kysymyk-
senä. Yhteiskunta ja nuoremmat voivat
myös saada heiltä paljon.

Tervehdyksen rohkaisemina veteraa-
nijärjestöt päättivät takoa rautaa
kuumana. Laatio oli Sotaveteraaniliiton
puheenjohtajana yksi aktiivisista asian
ajajista. Pääministeri Sorsa kutsui
järjestöjen edustajat tammikuun lopussa
yhteisneuvotteluun, johon osallistuivat
myös sosiaali- ja terveysministerit,
opetusministerit ja sisäasianministeri.
Samoin olivat paikalla Keskuskauppa-
kamarin ja Kunnallisliiton edustajat.
Keskustelu koski niitä toimia, joilla
etenkin valtio, läänit ja kunnat voisivat
osoittaa arvostusta sotiemme veteraa-
neja kohtaan.

Veteraanijärjestöjen puheenjohtajat
ja toiminnanjohtajat laativat rakentavia

Gunnar Laatio muisteli kansallisen veteraani-
päivän syntyvaiheita ja antoi tiiviin katsauk-
sen Suomen historiasta.

neenä komppanian perään, joka äärim-
milleen uupuneena suoritti kalustoineen
Iivinästä Latvaan vetäytyessään kuului-
saksi tulleen, lähes epäinhimillisen
suomarssinsa. Sen johtaminen monen
muun ansion lisäksi toi kapteeni
Vilannille ylipäällikön myöntämän
viimeistä edellisen Mannerheim-ristin.
nro 190.

Paavo Korhosen muistelu viritti
kuulijoiden muistiin heidän omia
vastaavia kokemuksiaan.



32

ehdotuksia sisältävän muistion, joka
jätettiin pääministerille. Muistio sisälsi
ehdotuksen, että valtioneuvosto julistaisi
huhtikuun 27. päivän kansalliseksi
veteraanipäiväksi ja yleiseksi liputus-
päiväksi. Veteraanit olivat tuona huhti-
kuun päivänä aiemminkin muistelleet
sotatoimiemme päättymistä. Toisena
ajankohtana oli esillä talvisodan päätty-
mispäivä 13. maaliskuuta, mutta Lapin
sodan päättymispäivää, joka oli samalla
maamme sotatoimien päättymispäivä,
pidettiin parempana, koska silloin alkoi
pitkä yhä kestävä rauhantila ja ajan-
kohta koskee kaikkia sotavuosiamme
1939-1945.

Valtioneuvosto päätti erinäisten
valmisteluvaiheiden jälkeen 30.4.1986
nimetä huhtikuun 27. päivän kansal-
liseksi veteraanipäiväksi maamme
rintamaveteraanien ja sotainvalidien
arvostuksen lisäämiseksi ja määräsi
samalla huhtikuun 27:nnen vuosittain
toistuvaksi yleiseksi liputuspäiväksi sekä
totesi, että tuona päivänä järjestettäisiin

vuosittain juhlatilaisuuksia
sekä valtakunnallisella että
lääni- ja kuntatasolla.

Veteraanipäivän nimeä-
minen oli valtakunnan tun-
nustus sen itsenäisyyden
puolustajille, sodan rivi-
miehille ja heidän työlleen.

Ensimmäinen kansallinen
veteraanipäivä järjestettiin
itsenäisyytemme 70-vuotis-
juhlavuonna 1987 Lahdessa.
Tänä vuonna juhlitaan vete-
raanipäivää 17. kerran.

Gunnar Laatio jatkoi pu-
hettaan kuvaamalla Suomen
kansan historiaa vuosien

1808-09 Suomen sodasta tähän päi-
vään.

Korkeatunnelmaisena alkanut ilta
venähti niin pitkäksi, etteivät kaikki
veteraanit jaksaneet enää jäädä ilta-
palalle. Sain pyynnön esittää lehdes-
sämme veteraani-iltojen järjestäjille ja
esiintyjille toivomuksen, ettei vanhoille
herroille tulisi pitää 20-25 minuuttia
pitempiä puheita. Tätä noudatetaan
muun muassa Sotaveteraaniliiton tilai-
suuksissa. Juhlien kokonaiskeston
maksimina pidetään yleensä 1,5 tuntia
tai jopa tuntia ja varttia. Ja kyllähän
tuon mittainen puhe riittää nuorem-
millekin, sillä rajauksestahan mestari
tunnetaan. Esitelmät ja luennot ovat
asia erikseen.

Antti Henttonen

(Puheen veteraanipäivää koskevaa osaa on
täydennetty Antti Juutilaisen kirjan
”Tammenlehvän kansa” (1997) tiedoilla.)

Klubin puhallinorkesteri ja kuoro juhlistivat veteraani-illan
ohjelmaa. Ne tuovat esityksillään rikastuttavan lisän
tilaisuuksiimme.
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Terveisiä vihreän veran viereltä

Pelasimme maaliskuussa klubin mesta-
ruudesta kaisassa, keilassa, karassa,
snookerissa ja parisnookerissa. Klubin
mestarit pelikautena 2002-2003 ovat
kaisa: Ahto Alander, keila: Ahto Alander,
kara: Markku Koponen, snooker: Markku
Koponen ja parisnooker Kurt Dammert ja
Rafael Landén.

YT-Klubien ikämieskilpailuissa (50 v)
oli allekirjoittanut henkilökohtaisessa
kilpailussa kolmas. Pidimme keväällä
myös biljardikauden päättäjäiset, jolloin
pelattiin kärriä ja jaettiin palkinnot
kauden kilpailuista. Koska saamani
palaute oli positiivista, tulemme jatka-
maan tätä tapaa. Kuukausikilpailut
alkavat syyskuun alussa. Niistä on
erikseen ilmoitus biljardihuoneen
seinällä.

.
110 vuotta suomalaista biljardia
klubilla

Tämän vuoden aikana tulee kuluneeksi
110 vuotta siitä, kun Helsingin
Suomalaisella Klubilla alettiin pelata
biljardia. Merkkivuoden kunniaksi
pelaamme marraskuun 8. päivänä
juhlaottelun Lappeenrannan kerhoa
vastaan. Kaikki klubiveljet ovat terve-
tulleita seuraamaan kilpailuja. Aloitam-
me klo12.00 ja jatkamme pitkälle
iltaan. Juhlasaliin pystytetään  kolme
ylimääräistä pöytää, joten kilpailujen
seuraaminen on helppoa

Koska klubiveljien määrä on jatku-
vassa kasvussa ja eri lajien harrastajia
on tullut jäseniksi, olen valmis  järjestä-
mään biljardin opetustilaisuuden aloit-
telijoille. Lupaudun hankkimaan am-
mattivalmentajan opettamaan tämän
hienon pelin salaisuuksia. Ottakaa,
asiasta kiinnostuneet, yhteys minuun
GSM 0400 405 433,
email.ahto@mpoli,fi.

Järjestämme tämän tilaisuuden, jos
riittävä määrä osanottajia ilmoittau-
tuu.

Hyvää alkanutta biljardisyksyä
toivottaen

Ahto Alander
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Viinimatka Bordeauxiin

Viiden vuorokauden aikana tutustut-
tiin kuuteen viinitilaan ja vierailtiin
kahdella konjakkitilalla. Kolmetoista-
henkinen ryhmä  kulki päivittäin hotel-
listaan kohteisiin pienoisbussilla. Kun
Suomessa ajelee maaseudulla pikku-
teitä, näkee yleensä viljapeltoja toisensa
jälkeen. Täällä oli viinitiloja silmän
kantamiin. Tilojen nimiä lukiessa
palautuivat mieleen monien elämän
varrella nautittujen viinien etiketit.

Matkalaisille tulivat parhaiten tutuiksi
ne chateaut, joissa pääsimme tutus-
tumaan tuotantoon lähemmin. Kuului-
sin näistä oli eittämättä Chateau
Margaux, jonka erästä viiniä on tuotu
Suomeenkin 60 laatikkoa tänä vuonna
Alkon uutuusluettelon mukaan hinnan
ollessa 318 euroa pullo. Tätä mummon
markoissa noin kahden tuhannen
markan viiniä taidettiin tarjota meille-
kin maistiaisissa. Muita käymiämme

Tiesitkö, että Ranskan viinitiloilla saa kastella köynnöksiä vain maan hallituksen
erikoisluvalla kuivuuden vaivatessa vaarallisesti koko maata. Kaiken sen
kosteuden, mitä köynnökset tarvitsevat, ne joutuvat imemään maasta
keskimäärin 2-3 metrin mutta joskus yli kymmenenkin metrin pituisilla
juurillaan. Tällaista yllättävää tietoa jaettiin ryhmälle klubilaisia, jotka
innokkaina tutustuivat Bordeauxissa oleviin viinitiloihin aivan Atlantin
välittömässä tuntumassa.

Viiniretkeläiset yhteiskuvassa. Vas.  ranskalainen opas,  Harri Mönkkönen, Marja Tast, Tapani
Pitkänen, Marjukka Puuska, Kari Ansio,  Marja-Liisa Stormbom,  Asko Karttunen, Sinikka Ansio,
Pekka Ritvos,  Salme ja Jouko Liusvaara, Jens Stormbom, Jukka ja Vuokko Iivanainen sekä toinen
opas.
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viinitiloja olivat  Chateau la Garde,
Chateau Belgrave, Chateau Cals de la
Tour, Chateau Canon la Caffeliere ja

Chateau Beychevelle. Oman lukunsa
muodostivat lisäksi Cognacin maa-
kunnassa olevat “konjakkitilat” Remy
Martin ja Camus.

Tutustuminen viinitilaan alkoi
yleensä alkuseremonioiden jälkeen niin,
että isännät esittelivät tuotantotapansa
ja -määränsä sekä näyttivät suuret
teräksiset tai puiset  säiliönsä, joihin
rypälemehut kerättiin. Seuraavaksi esi-
teltiin mittavat tammitynnyrivaras-
tot, joissa viini saa värinsä, makunsa ja
arominsa vuosien varastoinnin jälkeen.
Pullojen kolinaa ei tarvinnut missään
kuula, sillä pullotus tapahtui jossain
muualla. Esittely päättyi aina maisti-
aisiin, joka tapahtumana oli ensikerta-
laisille elämys. Isäntä esitteli ensiksi pari
tuoreinta viiniään. Niitä purskuteltiin
poskissa  ja – syljettiin pois. Tähän tot-
tui yllättävän nopeasti heti kun joku
kertoi saaneensa vatsaväänteitä juotu-
aan liian tuoretta viiniä. Ennen kuin
maistiaiset olivat päättyneet, saimme
toki maistella myös vanhempia vuosi-
kertoja ja näitähän ei tietenkään

Perunavaot mullitetaan,  mutta viiniköynnös-
ten juuret puhdistetaan liiasta mullasta.

Viinitarhojen parasta antia: Cgateau Magausx
– kallista mutta hyvää.
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tarvinnut syljeskellä astioihin. Viimei-
sin maistiainen oli tietysti kyseisen tilan
parasta tuotantoa.

Päivittäisiä matkoja tehtäessä
lounastettiin ja illastettiin aina jollain
viinitilalla. Allekirjoittaneen mieleen jäi
erikoisesti Chateau Beychevelle. Tila sai
aikanaan nimensä siitä kun ensimmäi-
nen omistaja kreivi Jean-Louis Nogaret
de La Valette, ranskalainen suuramiraali
aluetta laivallaan ohittaessaan totesi
maiseman houkuttelevaksi ja sanoi
miehistölleen – baisse voile – suomeksi
“laskekaa purjeet” ja rantautui. Kreivi
perusti paikalle viinitilan noin kolme-
sataa vuotta sitten ja antoi sille nimeksi
Chateau Beychevelle.  Viinipullon etike-
tissä on tänä päivänäkin purjelaivan
kuva. Linna oli noin parin tuhannen
neliömetrin kokoinen kauniine ruoka-

ja juhlasaleineen. Suuressa juhlasalissa
tanssiaskelia ottaessaan saattoi samais-
tua kuninkaan aikaan, jolloin ei vielä
herra Giljotin ollut syntynyt.

Mieleenpainuvaksi jäi päivä, jolloin
vierailtiin Cognacin maakunnassa
konjakkitiloilla. Aamupäivällä tutus-
tuttiin Remy Martinin historiaan ja
tuotantoon. Meillä Suomessa on totut-
tu maistelemaan konjakkia kahvin
kanssa. Muualla maailmassa konjakkia
saatetaan juoda krogina veden, tonicin
ja  puristetun sitruunan tai appelsiinin
kanssa. Tarjottiinpa meille konjakkia
jogurttiin ja vaniljaan sekoitettuna.
Kokeilkaapa roquefort  juustopaloja ja
hanhen maksaa yhdessä konjakin
kanssa  - tulette ihastumaan.

Konjakkipäivä kääntyi iltaansa ja
iloinen ryhmämme saapui kauniiseen
Chateau du Plessisiin, jossa Camus

Jens Stormbom ja Harri Mönkkönen seuraavat
silmä tarkkana viinitynnörin peruskorjausta.

Tynnörin tyhjentäminen on tarkkaa työtä. Vain
kirkas aine hyväksytään – sakka ei kelpaa.
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suvun päämies Jean-Paul Camus otti
vieraansa vastaan linnassaan.  Mauk-
kaan konjakki-illallisen yhteydessä 57-
vuotias isäntämme tarjosi - tällä kertaa
kahvin kanssa - 57 vuotta vanhaa
Camus -konjakkia. Ilta huipentui siihen
kun isäntä ritarikuntansa suurkansle-
rina löi meidät jokaisen juhlavin menoin
Camus -ritareiksi sekä antoi muistoksi
jokaiselle “Chevalerie du Verre Galant”
– diplomin ja kaulassa kannettavan
ritarimitalin.

Meillä jokaisella on muistoissa retkiä
tai tapahtumia, jotka ovat ylittäneet
onnistumisellaan muut koetut hetket.
Tämä matka kuuluu tähän unohtu-
mattomien sarjaan. Arvoisa puheen-
johtajamme, kaikkien tuntema hyvän
viinin ja whiskyn asiantuntija, sai

klubiveljemme Henrik Lönnbergin
(Norex International) ja Seppo Skipparin
(Maxxium Finland) avaamaan portit
monille viinitiloille, joihin tavallisilla
turisteilla ei ole mahdollisuuksia päästä.
Samoin herkulliset lounaat ja illalliset
järjestyivät heidän kauttaan. Tuskin
kaikki matkassa olleet edes huomasi-
vatkaan, että toisen matkahinnan olisi
voinut laskuttaa jo näistä tarjoiluista.
Lämmin kiitos siis teille molemmille.
Kiitos myös johtaja Juha Metsovaaralle
porttien avaamisesta Chateau Canon La
Caffelieriin ja Asko Karttuselle asian-
tuntijan neuvoista.

Miellyttävä viiniretki on näin koettu.
Camus -ritareilla on nyt edessään
muisteluiden aika.

Jouko Liusvaara

Remy Martin tislataan tällaisilla pannuilla. Taitavat olla jalostettuja laitteita entisajan
pontikkapannuista.
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Tunnetko kirjastomme?

Klubimme kirjasto on paitsi tuhan-
nen niteen, suurimpien sanoma-

lehtien ja ajankohtaisimpien aikakaus-
lehtien lukusali, myös viihtyisä vain
klubin jäsenille tarkoitettu oleskelutila
hiljaista seurustelua ja paikan päällä
teoksiin ja muihin julkaisuihin tutus-
tumista varten. Materiaalia ei lainata
pois kirjastosta. Kirjastoon voi tilata
kahvia, virvokkeita ja drinkkejä ja siellä
voi käyttää internet-yhteyksiä nurkas-
sa olevalla tietokoneella.

Kaikki kirjaston kirjat, lehdet, videot,
levyt, CD:t sekä klubin taideteokset ovat
luetteloituina tietokoneella. Tiedostosta
käyvät ilmi kirjan tekijän nimi, kustan-
taja, ilmestymisvuosi, aihepiiri ja mah-
dollisen lahjoittajan nimi sekä kansain-
välinen ISBN-koodi. Voit siis katsoa
tietokoneeltasi kotona (www. klubi.fi)
tai kirjaston tietokonetta käyttäen mitä

kirjoja, lehtiä, videoita ja  levyjä kirjas-
tossamme on. Voit etsiä niteitä ja
muuta materiaaliamme teoksen tai
tekijän nimellä.

Kirjaston kirjat ja muut teokset
pyritään pitämään hyllyissä niiden
aihepiirin mukaisessa järjestyksessä
(historiikit, taide, tietokirjat, paikallis-
historiat, sotahistoriat jne.). Tässä
luettelonomaisesti kirjojen aihepiirit ja
paljonko teoksia kussakin on:

Hakuteokset 44 kpl, tietosanakirjat
13, matrikkelit 55, sanakirjat 44, tieto-
kirjat 157, taide 13, musiikki 16, tiede
4, talous 22, historia 24, paikallis-
historia 52, henkilöhistoria 217, poliit-
tinen historia 86, sotahistoria 106,
klubihistoria 24, kirjallisuushistoria 10,
historiikit 110, kaunokirjallisuus 27,
tekniikka 4, ajanviete 51 ja sekalaiset 24
kpl.
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Kirjastossa kirjojen ja sanoma- sekä aika-
kauslehtien lukemisen  ohella mahdollisuus
etsiä tietoa internetistä.

Päivälehtiä ja aikakauslehtiä kirjas-
toon tulee 48, videoita on 79, CD-levyjä
14  ja äänilevyjä 61 kpl.

Videoita ja äänitteitä voit käyttää
siten, että pyydät vahtimestaria järjes-
tämään Sinulle videonauhan katselu-
tilaisuuden/äänitteen kuuntelumahdol-
lisuuden klubin monipuolisilla laitteilla.
Mikäli haluat, voit järjestää erikseen
sovittavissa tiloissa tuttavillesi esim.
videonkatselutilaisuuden. Klubin lait-
teet mahdollistavat vaativankin esityk-
sen.

Tällainen on klubisi kirjasto. Kannat-
taa käydä tutustumassa ja penkomas-
sa! Jos haluat esittää toivomuksia tai
parannuksia kirjaston kokoonpanoon
tai toimintaan, ota yhteys  klubin
toiminnanjohtajaan tai allekirjoittanee-
seen. Yhteystiedot löydät klubilehden
alkusivuilta.

Kauko Lehti

Merkitse allakkaan!

11.9. Elokuvan ilta

18.9. Klubi-ilta

30.9. Sotilaslääketieteen ilta

6.10. Kirjailta

13.10. Lounasvieras

16.10. Klubi-ilta

21.10. Sotilaspolitiikan ilta

30.10. Ulkopolitiikan ilta

3.11. Kirjailta

6.11. Lääketieteen ilta

8.11. Biljardin juhlaturnaus

10.11. Lounasvieras

12.11. Viini-ilta

13.11 Oikeuspolitiikan ilta

18.11. Historian ilta

20.11. Syyskokous

4.12. Talouspolitiikan ilta

6.12. Itsenäisyysjuhla

12.12. Pikkujoulu

20.12. Joulukonsertti

Sivuilta 40-41 löydät paljon
muutakin hyvää ja hyödyllistä!
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Veneretkeltä kesäruokintaan

klubin uuden jäsenen Pekka Haltian m.s.
Lotta. Neljä laivaa olikin tarpeen, sillä
osallistujamäärä oli ennätyksellinen –
satakymmenen.

Kesäkuun ensimmäinen perjantai oli
tänäkin suvena aurinkoisen kesäi-

nen, ikään kuin mikään ei olisi muuttu-
nut edellisiin veneretkiin verrattuna.
Jotain sentään: Anetten, Amandan ja
Mikrologin lisäksi oli käytössämme

Anette on ollut vuodesta toiseen klubilaisten uskollinen kuljettaja.

Satamakapteenin vene kyydittävineen Villingin
rantavesillä.
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Satamasta lähdettiin poikkeukselli-
sen komeasti, kun Klubin puhallin-
orkesteri, “torvisoittokunta”,  pani
laivan kannella parastaan. Armadaa
johtanut Amanda suuntasi kulkunsa
Santahaminaan, joka oli tämänkertai-
nen välirantautumispaikka. Siellä Aulis
Minkkinen oli järjestänyt tilaisuuden,
jossa eversti Esko Vaahtolammi esitelmöi
meille Maanpuolustuskorkeakoulun
toiminnasta. Perinteisten munkki-
kahvien jälkeen siirryttiin armeijan
kyydillä takaisin satamaan ja sieltä
edelleen Villinkiin.

Saaren korkeimmalla kalliolla soitteli
mainio orkesteri iloksemme. Amican
tarjoilema yllätyksiäkin sisältänyt ruo-
kailu nautittiin hilpeästi  seurustellen.

Kiitän Klubin puolesta Aulis Mink-
kistä sekä venemiehiä ja omistajia.
Korostan erityisesti Matti Laukkasen
merkittävää lahjoitusta, kun hänen

Anettensa oli taas korvauksetta käytös-
sämme.

Klubilaisten kesäruokintakausi alkoi
jälleen veneretkestä, kuten jo lähes
parinkymmenen vuoden ajan.

Eino Papinniemi

Voisiko pienoisgolfrata olla kauniimmalla paikalla? Klubilaiset aloittamassa aurinkoista ilta-
päivää Villingissä.

Retken isäntä Eino Papinniemi kiittää eversti
Esko Vaahtolammia hänen Maanpuolustus-
korkeakoulun toimintaa koskeneesta esityk-
sestään
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Syyskauden 2003 ohjelmat
Mennyttä:
01.09. KIRJAILTA klo 19.00. Avec.

Amanuenssi Pekka Virtanen: Kynä käy.
Aarno Liuksialan karikatyyrit. Buffet-ruokailu 18.00.-18.45.

02.9. PETANKKIA Kalastajatorpan kentällä klo 17.00.
Mukaan mahtuu 40 henkeä. Ilmoittautumiset vahtimestarille.

06.09. KUORON SYYSKAUSI ALKAA.
Harjoitukset 6.9. ja 7.9. klo 11-15.
Muulloin torstaisin klo 15.30-17.30.

08.09.   LOUNASVIERAS klo 12.00.
Kansanedustaja Jere Lahti: Poliittinen syksy.

08.09    VIRONKIELEN kurssit jatkuvat klo 16.00.

Tulevaa:
11.09.   ELOKUVAN ILTA klo 19.00.

Käsikirjoittaja Heikki Vihinen: Miksi elokuva Mannerheimista?
Mukana myös professori Heikki Reenpää ja kenraaliluutnantti Ermei

             Kanninen. Isäntänä Jouni Mykkänen.
16.09.   ILMAILUILTA klo 19.00.

Lentokapteeni Kyösti Karhila: Kuhlmein Stuka-laivueen toiminta
Tali-Ihantalassa 1944.

18.09.   UUSIEN JÄSENTEN tervetulotilaisuus klo 18.00.
Klubin ja sen toiminnan esittely.
KLUBI-ILTA klo 19.00. Teemailtojen kirjo. Esittelijöinä niiden vetäjät.

30.09.   SOTILASLÄÄKETIETEEN ILTA klo 19.00.
Lääkintäeversti Heikki Laapio: Valmiusprikaatin lääkintähuolto.
Isäntänä Pertti Jalasvirta. Buffet 18.00-1845.

06.10. KALASTUSMATKA Sipoon saaristoon.
06.10. KIRJAILTA klo 19.00. Avec.

Fil. tohtori Pekka Tarkka: Pentti Saarikoski II osa. B 18.00-18.45.
Isäntänä Veikko Sonninen.

13.10.   LOUNASVIERAS klo 12.00.
16.10.   KLUBI-ILTA klo 19.00.
19.10.   TENNIKSEN  nelinpelin mestaruuskilpailu.
21.10.   SOTILASPOLITIIKAN ILTA klo19.00. B 18.00-18.45.

Tilanne Irakin sodan jälkeen. Isäntänä Erkki Nordbeg.
23. ja 30.10  BILJARDIN tasoituskilpailut alkaen klo 16.00.



43

28.10.   SKRUUVIN Toro-kilpailu klo 16.00
30.10. ULKOPOLITIIKAN ILTA.

Puolustusministeri Seppo Kääriäinen: Mitä EU:n puolustusyhteis-
työn kova ydin tarkoittaa poliittisesti ja puolustuspoliittisesti?
Isäntänä Antti Lassila.

03.11. KIRJAILTA klo 19.00. Avec.
Heikki Hietamies: Naisten talvi. B 18.00-18.45.

06.11.   LÄÄKETIETEEN ILTA klo 19.00. B 18.00-18.45
08.11. BILJARDIN 110-VUOTISJUHLATURNAUS Klubilla.
10.11.   LOUNASVIERAS klo 12.00.

Vieraana TT:n toimitusjohtaja Kalevi Hemilä
12.11 VIINI-ILTA. Avec.
13.11.   OIKEUSPOLITIIKAN ILTA klo 19.00. B 18.00-18.45

Ap. os.p./PE, varatuomari Hanna Nordström: Puolustusvoimien
toiminta terrorismin torjunnassa ja sen oikeudelliset perusteet.
Isäntänä Ukko Kiviharju.

18..11.  HISTORIAN ILTA klo 19.00.
Professori Tuomo Polvinen: J. K. Paasikivi. B 18.00-18.45
Isäntänä Jyrki Vesikansa.

20.11.   SYYSKOKOUS KLO 18.00.
             KLUBI-ILTA KLO 19.00.

Suomalainen osaaminen ja keksiminen. Klubin orkesteri esiintyy.
25.11.   JÄNISJAHTI Kytäjän kartanon mailla.
27.11.   ENGLISH DARTS
04.12.   TALOUSPOLITIIKAN ILTA klo 19.00. B 18.00-18.45.

Aiheena verotuksen kansainväliset paineet.
06.12.   ITSENÄISYYSPÄIVÄN ILTAJUHLA klo 19.00. Avec.
15.12.   BILJARDIN KINKKUKÄRRI klo 16.00.
18.12.   KLUBIN PIKKUJOULU klo19.00. Avec.

Mukana kuoro, orkesteri ja joulupukki. Yhteislaulua.
20.12.   KUORON JOULUKONSERTTI  Vanhassa kirkossa klo 17.00.

Pane aika jo nyt allakkaan! Konsertista tehdään perinne.

TARKENNUKSET ohjelmaan julkaistaan jäsentiedotteissa.
Avec-illat on merkitty. Muut tapahtumat ovat vain jäsenille. Kirjailloissa ja
teemailloissa tilaisuudet alkavat klo 19.00 ja buffet-iltapalaa tarjoillaan klo
18.00-18.45. Huomaa, että ruokailu on päättynyt ohjelman alkaessa.
Ruokailu on merkitty ohjelmaluetteloon B 18.00-18.45.
JOULUTAUKO on 22.12. 2003 – 07.01.2004.
TERVETULOA NAUTTIMAAN SYKSYN OHJELMASTA !

Antoisaa syyskautta!
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K O L M E  N Ä K Ö K U L M A A  S O R S A A N !

Klassinen vaihtoehto
Italialaista arvokkuutta sorsan kumppaniksi tarjoaa 

tyylikäs Marchesi Antinorin tuottama punaviini 
Villa Antinori Riserva Chianti Classico. Toscanan sydämessä 

rakkaudella ja perinteitä vaalien valmistettu viini on runsas 
ja hienoarominen, tasapainoisen täyteläinen. 

Hienostunut jaloverinen, viinien aatelia.

Uuden maailman aromeja
tuo herkullisen runsas, miltei tihkuvan hedelmäinen ja 

mehevä Canyon Road Cabernet Sauvignon. Viini on syntynyt 
Kalifornian parhaimmilla viinialueilla ja sen tuoksussa 
voi erottaa mustaherukkaa, luumua, suklaata ja kahvia. 

Ennakkoluulottoman nautiskelijan vaihtoehto
on australialainen Rosemount GSM, joka on takuuvarmasti 
eräs markkinoiden vaikuttavimmista viineistä! Se on valittu 

mm. Suomen viiniexpossa vuoden viiniksi, eikä suotta! 
Viini on kypsän hedelmäinen ja poikkeuksellisen 

täyteläinen ja ´lämmin´.

Klubiravintolanne on taas herännyt vilkkaaseen seuraelämään: 
Syksyn aavistus toi tullessaan riistakauden ja siihen sopivat parhaat 

viinit, joista asiantuntijamme, Jaakko Penttinen, kertoo ohessa. 
Tervetuloa taas makujen maailmaan, hyvät klubilaiset!

Riitta Malmberg

SORSA, VESIEMME JALO RIISTALINTU, ANSAITSEE ARVOISENSA VIININ. 
ASIAA VOI LÄHESTYÄ KOLMELTA ERI SUUNNALTA.
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YSTÄVÄLLISET PÖYTÄVARAUKSET

PUH. 694 6644
YSTÄVÄLLISET PÖYTÄVARAUKSET

PUH. 694 6644

SYYSMENU

VIINAMADOT

NAHKIAISIA, SINAPPIKASTIKETTA

KAALILAATIKKO
PERINTEIDEN MUKAAN

JAUHELIHAA, KAALIA, OHRASUURI-
MOITA, RIPAUS SIIRAPPIA SEKÄ LISUK-

KEENA PUOLUKKASURVOSTA

KLASSINEN RAPUKEITTO

KEITTIÖTIIMIN SORSALEIKE
KLUBIN TAPAAN

1/2 SORSAA, LINTUKASTIKE, 
PAISTETTUJA METSÄSIENIÄ, MAUKKAITA
PERUNOITA JA KOTITEKOISTA MUSTA-

HERUKKAHYYTELÖÄ

SYKSYINEN ETANA-SIENIPAISTOS

ETANOITA, SYKSYN SIENIÄ, JUUREKSIA, 
PASTAA JA EKSOOTTISTA KASTIKETTA

JÄLKIRUOAT

TYRNIVANUKAS

JÄÄDYKE TRIO

MUSTIKKA, LAKKA JA MANSIKKA
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Pohjolan Malja 2003:ssa
113 pelaajaa

Pohjolan Malja -golfkilpailu pelattiin
elokuun 27. päivänä samanaikaisesti
Talin ja Master Golfin Master kentillä.
Uhkaavat sadekuurot jättivät meidät
tällä kertaa rauhaan, vaikka sää olikin
melko kolea. Pitkään jatkuneet sateet
olivat pehmittäneet Talin kenttää niin,
että neljällä reiällä oli voimassa talvi-
sääntö. Greenit olivat varsinkin Talissa
reikien sijoittelun puolesta tavanomai-
sen vaikeat, joten monille  kerääntyi
harmiksi saakka turhia putteja. Master
kenttä pitkine reikäväleineen asetti osal-
taan kovat vaatimukset draivien
pituuksille.

Järjestyksessä 33:een Pohjolan Malja
-kilpailuun osallistui 113 pelaaja edus-
taen 33 eri golf-seuraa. Seurojen kirjo
on uskomaton. Se osoittaa golfin
harrastuksen levinneisyyttä eri puolille
Suomea viime vuosien aikana.

Ilahduttavaa oli, että viime hetken

poisjääntejä oli kummallakin kentällä
vain muutama.

Asia, joka on aikaisemmin kiusannut
kisan järjestäjiä ja erityisesti caddie
mastereita, näyttää vähitellen korjaan-
tuvan. Kiitokset siitä klubin golfin
harrastajille!

Talissa pelattuun A-sarjaan osallistui
57 pelaajaa. Pohjolan Malja -kierto-
palkinnon voitti vuodeksi haltuunsa
Janne Altonen pistemäärällä 39. Hän
sai siten toisen kiinnityksen Pohjolan
lahjoittamaan kiertopokaaliin. Janne
pelasi  myös olosuhteisiin nähden lois-
tavan bruttotuloksen 70 lyöntiä.

Toiseksi sijoittui samalla pistemää-
rällä kilpailun kahdesti voittanut Juha-
ni Moisander. Keskinäisen järjestyksen

Golf-kilpailun voittajat. Vas. Rainer Wulff,
Pentti Tanskanen, Raimo Pallonen, Jyrki  Lig-
nell, Janne Aaltonen, Veijo Blom ja Juhani
Moisander.
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ratkaisi Jannen alempi handikappi.
Juhani voitti myös veteraanisarjan
palkintona olevan Karhun kynsi -kierto-
palkinnon. Kolmanneksi sijoittui Ilkka
Kohonen 37 pisteellä.

Masterissa pelaajia oli 56. Voiton  vei
siellä Veijo Blum 37 pisteellä. Toiseksi
tuli Jouko Vaittinen samalla piste-
määrällä. Jusa Laurila oli kolmas piste-
määrällä 31.

Pisimmän driven Talin 6. reiällä
vetäisi Janne Altonen. Kisat lähimmäksi
lippua 7. ja 9. reiällä voittivat Seppo
Saario (1,4 m) ja Jyrki Lignell (2,13 m).

Masterissa erikoispalkinnot meni-
vät seuraavasti: Pisin drive 15. reiällä:
Pentti Tanskanen. Lähimmäksi lippua 5.
reiällä: Raimo Pallonen (0,76 m) ja 16.
reiällä Rainer Wulff (3,37 m).

Pohjolan Malja -kilpailuun olivat
tänä vuonna lahjoittaneet palkintoja
Amer Sport, Berggren, Bosweel, Golf

Ace, Hairco, Heres, Notaris, Securitas
ja Spalding.

Suurkiitokset tukijoillemme!
Lämpimän kiitoksen ansaitsevat

myös järjestelyihin osallistuneet Eikka
Papinniemi, Jusa Laurila, Antti Palmu-
nen ja Esko Yrttimaa sekä Klubin vahti-
mestarit Arto ja Jarmo sekä tietysti
Riitta henkilökuntineen, joka vastasi
iltatilaisuuden maittavasta tarjoilusta.

Suurin osa kilpailijoista osallistui
iltatilaisuuteen Klubilla. Ohjelma siellä
noudatteli perineistä linjaa huipentuen
voittajien puheisiin ja palkintomaljasta
tarjottuihin kierroksiin.

Jusa Laurilan ja Antti Palmusen
vetämä “lucky winners” -arvonta piti
huolen siitä, että onnekkaat saivat lähteä
kotiin palkinto mukanaan, vaikka peli
ei olisikaan mennyt toivotulla tavalla.

Tapaamisiin klubigolfin merkeissä!
Pertti Kolve

�

Järjestelyt hoitanut golf-toimikunta. Vas. Esko Yrttimaa, Jusa Laurila, Pertti Kolve, Eino Papin-
niemi ja Antti Palmunen.
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Muistin virkistämiseksi !

Uusi toimintakausi on alkanut.
Tapahtumat  löytävät omat ajan-

kohtansa, päivämäärät on pystytty
määräämään, mutta sisällöt ovat vielä
osin avoimina. Niistä saat tarkemmat
tiedot jäsentiedotteista. Koska uusia
jäseniä on tullut parin viime vuoden
aikana lähes 300, on paikallaan kerrata
joitakin perinteitä ja toimintatapoja
Klubissamme.

Osoitteen muutokset

Elokuun alussa lähetetystä postista tuli
taas parikymmentä kuorta takaisin
väärän osoitteen takia. Jäsenet muutta-
vat, mutta eivät ilmoita uutta osoitetta,
josta seuraa sihteerille lisäharmia uuden
osoitteen saamisessa, eikä jäsenkään saa
itselleen tehokasta tiedotusta. Kun siis
muutat, lähetä ajoissa uusi osoitteesi
myös Klubille. Sen voi soittaa vahti-
mestarille, faksata numeroon 6946090
tai lähettää sähköpostina toiminnan-
johtajalle tai vahtimestareille klubi-
sivuston www.klubi.fi kautta.

Kantapöytä

Lounasaikana kantapöytä on varattu
vain jäsenille. Siinä istuessaan voi
tutustua muihin klubiveljiin ja syödä
saman noutopöydän antimia kuin
muutkin ruokailijat, mutta emännän
päätöksen mukaisesti noin puoleen
hintaan. Jos  Sinulla on vieras, joka ei

ole klubilainen, joudut hakeutumaan
muihin pöytiin ja maksamaan itsekin
täyden hinnan. Lounasajan ulkopuo-
lella kantapöytä on vapaa kaikkien
seurueiden käytettäväksi.  Olen monesti
yrittänyt mainostaa, että kantapöytään
voi esimerkiksi illalla tuoda omat vie-
raansa, niin naiset kuin miehet. Onhan
se erikoista vieraallekin saada istua
kuuluisassa Klubin kantapöydässä,
joka muuten on vain jäsenten etu-
oikeus.

Avec-tilaisuudet

Vaikka jäsenkuntamme koostuukin vain
miesjäsenistä, on ohjelmassa runsaasti
tapahtumia, joihin myös rouvamme ja
muut naisseuralaisemme voivat osallis-
tua. Tällaisia ovat mm kaikki kirjaillat,
viini-illat, jazz-illat, talventaittamis-
tapahtumat, joulujuhlat, itsenäisyys-
päivän juhla ja monenlaiset näyttelyt ja
vierailut teattereissa ja oopperassa..
Tapahtumia on yhteensä noin 15
vuodessa.

Aina kun tapahtuma on tarkoitettu
myös naisille, se on merkitty ohjelma-
tiedotteeseen.

Vain jäsenille tarkoitettuja tilaisuuksia
ovat kaikki muut, kuten kuukausi-
kokoukset, teemaillat, vene- ja kalas-
tusretket ja kaikki harrastetoimikunnan
alaiset tapahtumat. Täysin pyhiä paik-
koja ovat kirjasto ja biljardisali. Niihin
ei naisseuralaisia saa tuoda edes ovelle.
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Biljardiin voi tuoda miesvieraan ja
hänen kanssaan voi pelata biljardiakin,
ellei paikalla ole tungosta omasta väestä.

Tupakoiminen Klubin tiloissa

Tupakoijia vainoavat tällä hetkellä
kaikki yhteiskunnan osapuolet ja lain-
säädäntöä ollaan nytkin kiristämässä
tupakoivien tuhoksi. Asia on tietysti
terveyden kannalta ensiarvoisen tär-
keätä. Klubillakin suunnitellaan mahdol-
lisia lisärakenteita lähinnä baariin ja
juhlasaliin, joilla voitaisiin asiaa auttaa
ja noudattaa lain kirjainta. Ennen uusia
päätöksiä nykyinen käytäntö on se, että
ns. “ketjupolttamista” tulisi välttää.
Esitelmätilaisuudessa salin ollessa täyn-
nä kuulijoita olisi hyvä siirtää tupa-
koinnin aloittamista esitelmän jälkeen
tapahtuvaksi. Tupakoivien tulisi muu-
tenkin hakeutua juhlasalissa salin
perälle, koska ilmastointi salissa toimii
niin, että raikas ilma tulee sisään
katosta flyygelin kohdalla ja poistuu
salin perältä puhujakorokkeen takaa.
Ilma siis kulkee ovelta takaseinälle.
Kabineteissa ei tietenkään voi polttaa,
jos joku seurueesta ei sitä hyväksy.
Herrasmies siis kysyy aina,  voiko tupa-
koida ja ellei saa myöntävää vastausta
tupakoi käytävässä.

Baarissa ilmanvaihto on tällä hetkellä
huono ja vahtimestarit joutuvat usein
työskentelemään savun keskellä. Baari
ei siis ole tupakkahuone, vaan paras
paikka kaikille on edelleen juhlasalin
takaosa. Johtokunta tutkii tänä syksy-
nä yleensäkin, miten tupakoimisen
kohdalla pystytään jäseniä auttamaan
niin teknisesti kuin muutenkin sääte-
lemällä.

Kirjasto

Kirjastossa olevista kirjoista ja lehdistä
on tässä lehdessä toisaalla tarkempi
selostus. Tässä yhteydessä haluan vain
sanoa, että jäsenet huomaisivat käyttää
hyväkseen kirjastossa olevaa tieto-
konetta printtereineen ja skannereineen.
Se on kaikki ilmaista. Lisäksi kirjastossa
on pieni videokirjasto, jonka käyttö olisi
toivottavaa. Ilmoita vahtimestarille,
missä tilassa haluat katsoa “tykillä”
videoita yksin tai seurueesi kanssa.
Vahtimestari järjestää mahdollisuuden
Sinulle  pitää vaikka elokuvaillan
ystävillesi. Kirjaston osalta voidaan
todeta seuraavat ehdottomuudet: sinne
ei saa viedä vieraita eikä kirjoja saa
lainata kotiin ilman toiminnanjohtajan
lupaa.

Vilkasta syksyä Klubilla toivottaen

Jouko Liusvaara
toiminnanjohtaja
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• Kunniapuheenjohtaja: Lehdistöneuvos Mikko Pohtola
• Kunniajäsenet: varatuomari Risto Alaviuhkola, pääjohtaja Martti
Enäjärvi, osastopäällikkö Karl-Heinz Henn, opetusneuvos Antti
Henttonen, toimitusjohtaja Matti Höysti, varatuomari Pertti Kolve,
toimitusjohtaja Mauno Saarela, professori Eero Saarenheimo,
kapellimestari Aarno Walli
• Klubin johtokunta:
päätoimittaja Pekka Ritvos, puheenjohtaja, pekka.ritvos@kauppalehti.fi
toimitusjohtaja Matti Viljanen, varapuheenjohtaja,
matti.viljanen@insinooriliitto.fi
toimitusjohtaja Leif Eklöf, webmaster@klubi.fi
toimitusjohtaja Kalevi Karenius, helkar@helkar.inet.fi
hovioikeuden laamanni Ukko Kiviharju, ukko.kiviharju@om.fi
johtaja Leo Lehdistö, leo.lehdisto@prh.fi
diplomi-insinööri Leif Nordin, leif.nordin@berggren.fi
valtiotieteen tohtori Weijo Pitkänen, weijo@eevalip.pp.fi
toimitusjohtaja Timo Turunen, timo.turunen@telemast.com
• Talous- ja hallintotoimikunta:
TimoTurunen, puheenjohtaja, Lauri Jouppi, Kari Karvonen, Jouni K.
Päivölä, Jussi Selinheimo, Jens Stormbom, Matti Viljanen, Jouko
Liusvaara, sihteeri
• Ohjelma- ja tiedotustoimikunta:
Leo Lehdistö, puheenjohtaja, Kari Eklund, Antti Henttonen,  Aarno
Kaila, Timo Kivi-Koskinen, Ere Kokkonen, Henrik Lamberg, Jouko
Liusvaara, Pekka Piispanen, Weijo Pitkänen, Marita Enqvist, sihteeri
• Kulttuuritoimikunta:
Weijo Pitkänen, puheenjohtaja, Sture Gripenberg, Keijo K. Kulha,
Kauko Lehti, Jouni Mykkänen, Veikko Sonninen, Tuomo Tuomi,
Jouko Liusvaara, sihteeri
• Tietopalvelutoimikunta:
Leif Nordin, puheenjohtaja, Leif Eklöf, Jari Karpakka, Teppo Oranne,
Tuomo Tuomi, Pertti Virkkunen, Nikolai Ylirotu, Jouko Liusvaara
• Harrastustoimikunta:
Leif Eklöf, puheenjohtaja, Ahto Alander, Jussi Aspiala, Pertti Calonius,
Kurt Dammert, Kalevi Karenius, Jussi Neste, Eino Papinniemi, Erkki
Tulppala, Seppo Ylppö,  Jouko Liusvaara, sihteeri
• Musiikkitoimikunta:
Henrik Lamberg, puheenjohtaja, Kristian Attila, Seppo Hovi, Antti
Hyvärinen, Matti Pasanen, Jouko Liusvaara, sihteeri
• Toiminnanjohtaja: eversti Jouko Liusvaara, toiminnanjohtaja@klubi.fi
• Sihteeri: myyntipäällikkö Marita Enqvist, sihteeri@klubi.fi
• Vahtimestarit: Jarmo Heinonen, Arto Toivanen, vahtimestari@klubi.fi

Klubin hallinto 2003
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....tai miksei vähän lähemmäksikin! Nyt on aika lähteä
etsimään elämyksiä ja lataamaan paristoja antoisalle
kaupunkilomalle tai elämäsi kaukomatkalle. Kaupunki-
tai kaukoloma, aina kannattaa valita SAS, joka yhteis-
työkumppaneineen liikennöi päivittäin useasta
Suomen kaupungista suoraan Skandinaviaan ja
edelleen muualle maailmaan.

Kaikki lennot kartuttavat pistetiliäsi arvokkailla
SAS EuroBonus-pisteillä, joita voit käyttää esim.
bonusmatkoihin ja kiinnostaviin jäsentarjouksiimme.
EuroBonus-liittymislomakkeen ja lisätietoja saat matka-
toimistostasi. Tervetuloa lennoillemme! www.sas.fi

Vaikka maailman
ääriin...



52


