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KULTTUURITAPAHTUMIA:

W.A.Mozartin (1756-1791) juhlavuoden kunniak-
si (250 vuotta Mozartin syntymästä 27.1.2006) eri 
puolilla Eurooppaa järjestetään lukuisia Mozartiin 
liittyviä tapahtumia:  konsertteja, festivaaleja, näyt-
telyitä jne. Myös Praha juhlistaa Mozartia konser-
teilla, jotka liittyvät Prahan kevät-musiikkijuhliin. 
Avajaiskonsertissa 13.5.2006 Wienin Filharmonik-
koja johtaa itse Zubin Mehta (ohjelmassa on mm. 
Mozartin Sinfonia nro 38 D-duuri ”Prahalainen” 
KV 504). Myös mm. Bertramkassa ja Rudolfinu-
min Dvořák-salissa järjestetään Mozart-konsertte-
ja, samoin mm. 24.5. esitetään Pyhän Vituksen ka-
tedraalissa Mozartin viimeiseksi jäänyt teos Requi-
em KV 626. Mozart-konsertteja järjestetään vielä 
mm. alkukesästä ja v. 2006 syyskuussa.
1.3.-30.9.2006  Kansallismuseossa (Národní mu-
zeum) on esillä 1700-luvun lopun prahalaista mu-
siikkielämää esittelevä näyttely. 
29.10.2006-27.1.2007 Obecní důmissa on esillä 
Mozart-näyttely.
Tarkempia tietoja: www.mozartprague2006.com
Alfons Muchaa (”Slovanstvo bratrské”) Prahassa 
26.10.2005-8.1.2006 Národní galerie v Praze, Pra-
ha 1, Staroměstské nam. 12; www.ngprague.cz, 
avoinna klo 10-18, ei ma.
Edvard Munchin näyttely New Yorkin MoMA:sta 
1.11.-31.12.2005; paikka kuten edellä.
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Lehtemme edellinen numero il-
mestyi keväällä 2004. Viime vuo-
den toinen numero oli ajoitettu 
syksyyn, mutta lehden toimitta-
jan irtisanoutumisen vuoksi sitä ei 
koskaan julkaistu, vaikka aineisto 
lehteä varten oli koossa. Valitan 
tapahtunutta ja olen pahoillani lu-
vatun lehden ilmestymättä jäämi-
sestä.

On kuitenkin katsottava eteen-
päin. Tällöin on ilahduttavaa, et-
tä olemme voineet sopia uuden 
päätoimittajan, seuramme jäse-
nen, Jari Aulan kanssa ”Näköala 
Tšekkiin” -lehden toimittamisesta. 
Sopimus on tehty tässä vaiheessa 
yhden lehden ilmestymisestä vuo-
dessa ja Aula on tarttunut ripeäs-
ti toimeen. Se on tehnyt mahdolli-
seksi nyt ilmestyvän numeron.

Tšekin tasavalta liittyi EU:n jä-
seneksi viime vuoden toukokuun 
alusta, mikä luonnollisesti lähentää 
suhteitamme. Jäsenistömme vah-
va kiinnostus ystävyysmaatamme 
kohtaan näkyy selvästi seuram-
mekin puitteissa. Valtioiden kans-
sakäymisessä huipputasolla. pää-
ministeri Vladimir Špidlan vierailu 
maassamme viime vuoden maa-
liskuussa ja presidentti Václav 
Klausin virallinen vierailu viime ke-
säkuussa lienevät merkittävimmät. 
Pidämme suurena huomionosoi-
tuksena Suomen tasavallan presi-
dentin ja Tšekin tasavallan suurlä-

hetystön taholta seuraamme koh-
taan, että sen edustaja oli kutsuttu 
vierailujen kunniaksi järjestettyihin 
tilaisuuksiin.

Kuluneen puolentoista vuoden 
aikana ehkä ilahduttavinta on ollut 
järjestämiemme tšekin kielen kurs-
sien saama suosio. Viime vuoden 
syksyllä pidetyillä peruskursseil-
la ja viime kevään perus- ja jatko-
kursseilla sekä parhaillaan käyn-
nissä olevalla peruskurssilla osan-
ottajia on ollut täysin riittävä mää-
rä. Uskon kiinnostuksen jatkuvan 
myös ensi vuonna.

Sitä vastoin aikaisemmin hyvin 
suositut seuran järjestämät matkat 
Prahaan eivät parin viime vuoden 
aikana ole herättäneet kiinnostus-
ta. Syy lienee muiden toimesta 
kasvanut tarjonta Prahan matkoi-
hin. Johtokunta on antanut kuluva-
na syksynä Prahassa muutaman 
kuukauden työskentelevän johto-
kunnan jäsenen Sirpa Seppälän 
tehtäväksi selvittää, mitä mahdolli-
suuksia olisi järjestää seuran puit-
teissa johonkin mielenkiintoiseen 
teemaan liittyviä matkoja.

Seuramme  viime syys- ja ke-
vätkokouksissa on tehty päätös 
seuran sääntöjen muuttamisesta. 
Muutosta on tarkemmin selostet-
tu toisaalla lehdessä. Muutoksen 
lähtökohta oli siinä, että jäsenko-
kouksiin osallistuminen on pitkään 
ollut yli 300-henkisen jäsenistön lu-
kumäärä huomioon ottaen  varsin 
vähäistä. Tavoitteena on, että tule-
vaisuudessa yhteen jäsenkokouk-
seen vuodessa voitaisiin panostaa 
enemmän siten, että kokoukset oli-
sivat jäsentapahtumana nykyistä 
kiinnostavampia. Nykyisin kokouk-

set ovat olleet lähinnä sääntömää-
räisen byrokratian hoitamista. Jä-
senistö on ilmeisesti luottanut sii-
hen, että tarvittavat päätökset syn-
tyvät pienemmälläkin joukolla yh-
distyksen edun mukaisina. 

Patentti- ja rekisterihallitus ei 
vielä ole rekisteröinyt sääntöä. 
Koska se siten ei ole vielä voimas-
sa, pidetään marraskuussa vie-
lä entisten sääntöjen mukainen 
syyskokous. Kutsu on tässä leh-
dessä.

Myös seuramme kotisivut on 
uudistettu kuluvan vuoden alus-
sa ja ne pidetään ajan tasalla. Jä-
senemme Timo Hanhelan kiin-
nostus tällaiseen tehtävään ja hä-
nen osaamisensa on tehnyt tämän 
mahdolliseksi. Kotisivut löytyvät 
netistä osoitteesta:  www.suomi-
tsekki-seura.fi.

Tulin viime vuoden alusta va-
lituksi seuran puheenjohtajaksi. 
Kun  kiinnostustani tähän tiedus-
teltiin, vastasin olevani kiinnostu-
nut, mutta ikäni huomioon ottaen 
vain lyhyeksi ajaksi. Syyskokouk-
sessa en enää ole vaalissa käy-
tettävissä. Puheenjohtajan tehtä-
vä on ollut kiinnostava eikä vähim-
mässäkään määrin vastenmieli-
nen. Kiitos tästä jäsenille ja yhteis-
työkumppaneille sekä muille joh-
tokunnan jäsenille. Tulen kuitenkin 
olemaan edelleen mahdollisuuk-
sieni mukaan aktiivinen seuran jä-
sen. Tätä toivon muiltakin seuran 
jäseniltä. Jäsenten aloitteet ja ak-
tiivisuus virkistävät seuran toimin-
taa ja ovat tervetulleita.

Erkki Veräjänkorva

Puheenjohtajan palsta
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Seuran kevätkokouksessa 2004 
annettiin Pirkko Järvisen aloit-
teesta johtokunnan selvitettä-
väksi, olisiko syytä siirtyä yhteen 
seuran sääntömääräiseen koko-
ukseen vuodessa nykyisen kah-
den sijasta. Perusteluna oli se, 
että seuran voimavarat riittäisi-
vät paremmin jäsenistön kannal-
ta kiinnostavamman kokouksen 
ja samalla jäsentapahtuman jär-
jestämiseen.

Johtokunta valmisteli asian ja 
esitti syyskokouksen 2004 käsi-
teltäväksi uudet säännöt, joissa 
päätettiin siirtyä yhden, viimeis-
tään maaliskuussa pidettävän 
vuosikokouksen järjestelmään. 
Aikaisempien sääntöjen mu-
kaan sääntömuutos edellyttää 
käsittelyä kahdessa jäsenkoko-
uksessa, joista toinen oli viime 
kevätkokous.

Meillä on näin ollen päätökset 
uusista säännöistä, mutta niiden 
rekisteröinnistä ei ole vielä saa-
tu patentti- ja rekisterihallituksen 
päätöstä. Tämän vuoksi nouda-
tamme vielä entisiä sääntöjä ja 
pidämme niiden mukaisen syys-
kokouksen ensi marraskuun 29. 
päivänä.

Pääperustelu sääntömuu-
tokselle on yhteen jäsenkoko-
ukseen  siirtyminen vuodessa. 
Johtokunnan mielestä ne yh-
distyksen asiat, jotka vaativat 
sääntömääräistä yhdistyksen 
kokousta, on käsiteltävissä yh-
dessä vuosikokouksessa. Use-
at yhdistykset noudattavatkin tä-
tä käytäntöä.

Voimassa olevien sääntöjen 
mukaan yhdistyksen on viimeis-
tään toukokuussa pidettävä ke-
vätkokous ja loka-marraskuussa 
pidettävä syyskokous.

Kevätkokouksessa käsitel-
lään tilinpäätösasiat ja vastuu-
vapaus. Uudessa järjestelmäs-
sä ne tulevat käsiteltäviksi pa-
ri kuukautta aikaisemmin, mi-
kä on mahdollista, kun säilyte-
tään tilikautena kalenterivuosi ja 
asiakirjojen valmistumista tiivis-
tetään.

Syyskokouksessa valitaan 
johtokunta ja tilintarkastajat, 
päätetään jäsenmaksusta sekä 
hyväksytään toimintasuunnitel-
ma ja talousarvio. Nykyisin joh-
tokunnan toimikausi on ollut ka-
lenterivuosi, mutta uuden sään-
nön mukaan se on vuosikokous-
ten välinen aika. Johtokunta ei 
näe estettä sille, että talousar-
vio vahvistetaan tilikauden jo 
alettua, koska vahvistaessaan 
tilikauden talousarvion vuosiko-
kous voi ohjeistaa myös seuraa-
van alkuvuoden.

Toinen asia, joka vaati sään-
töjen muutosta, on toiminnan-
johtajaa koskeva sääntökohta. 
Sen sanamuoto edellyttää, et-
tä yhdistyksellä tulisi olla toimin-
nanjohtaja ja se luettelee hänen 
tehtävänsä. Yhdistys on pitkään 
ollut ilman toiminnanjohtajaa. 
Vuosittaisissa toimintasuunni-
telmissa on hyväksytty, että hä-
nelle määrätyt tehtävät on jaet-
tu johtokunnan jäsenille. Sään-
tökohta on muutettu sellaisek-

si, että se vastaa nykyistä käy-
täntöä ja mahdollisuuksia ja on 
sillä tavalla joustava, että se pi-
tää mahdollisena tehtävien ja-
kamisen hallituksen jäsenille tai 
ulkopuolisille ja myös osa-aikai-
sen toimistonhoitajan palkkaa-
misen. Tehtävistä päätetään ta-
pauskohtaisesti.

Kun säännöt päätettiin muut-
taa, on ollut mahdollista tehdä 
myös muita tarkistuksia ja pyr-
kiä mahdollisimman selkeään ja 
tiiviiseen tekstiin. 

Eräs muutos on johtokunnan 
nimittäminen hallitukseksi, kos-
ka yhdistyslaki edellyttää, että 
yhdistyksellä on hallitus. Nykyi-
sessä säännössä oleva määri-
telmä: ”lainmukaisena hallituk-
sena toimii johtokunta” on tar-
peeton. 

Merkittävä muutos on halli-
tuksen jäsenten erovuoroisuu-
desta luopuminen. Kaikki ovat 
vuosikokouksessa erovuoros-
sa. Hallituksen jäsenmäärää 
koskeva teksti on uusittu. Jäse-
niä on vähintään kuusi ja enin-
tään kymmenen jäsentä. Aikai-
semmin syyskokous valitsi joh-
tokunnan puheenjohtajan. Nyt 
hallitus valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja kaksi varapu-
heenjohtajaa.

Erkki Veräjänkorva
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Hertta Salminen muistelee
Hertta Salminen nukkui pois 
9.10.2004  81-vuotiaana. Hän oli 
ensin Suomi—Tšekkoslovakia-seu-
ran, sitten  Suomi—Tšekki-seuran 
johtokunnassa vuodesta 1955. Suo-
mi—Tšekkoslovakia- seura perustet-
tiin vuonna 1948, Suomi—Tšekki-seu-
ra helmikuussa 1994. Tämä on Hertan 
kertomaa, äänitteestä tekstimuotoon 
saattanut Marja-Leena Tuuri.

”Sodan jälkeen, kun ihmiset oli 
innokkaita ja erittäin energisiä, 
perustettiin Suomeen ns. kan-
sandemokraattisten maiden ys-
tävyysseuroja. Niitä tuli kuin sie-
niä sateella. Me tutustuimme 
tšekkiläisiin silloin sodan jälkeen 
erilaisten valtuuskuntien kautta. 
Vuonna 1948, jolloin seura on 
perustettu Helsingissä, perhee-
ni liittyi siihen heti alussa mu-
kaan. Lankoni oli johtokunnassa 
ja myöhemmin myös Suomi—
Tšekkoslovakia-seuran puheen-
johtajana pitkiä aikoja.

Meillä oli kova jäsenkamp-
pailu. Jokainen jäsen otti sydä-
menasiakseen, että pitää saada 
paljon jäseniä. Ja minähän olen 
voittanut seuran jäsenhankinta-
kilpailut vuonna 1955, jolloin mi-
nä hankin seuralle 22 uutta jä-
sentä.

1948 seuran puheenjohta-
jaksi valittiin slaavilaisten kiel-
ten professori Eino S. Nieminen. 
Hän oli tšekin kielen taitoinen ja 
puhui monia muitakin slaavilaisia 
kieliä, mm. venäjää ja puolaa. Ja 
hän otti mielellään puheenjohta-
juuden vastaan.

Seuraan kuului professoreita, 
taiteilijoita, näyttelijöitä, tiedemie-
hiä, tavallista tehdastyöläistä, vii-
laria, sorvaria ym. Se käsitti ko-

ko kansalaisvalikoiman. Se teki 
vapaaehtoistyötä aivan mielettö-
mästi ja oli aina mukana. Ei tar-
vinnut kuin puheenjohtajan tai va-
rapuheenjohtajan soittaa ja pyy-
tää jonnekin, niin aina oli muuta-
ma kymmen henkeä mukana.

Me järjestimme tilaisuuksia, 
kävimme matkoilla, kävimme 
Suomessa muuallakin, perus-
timme alaosastoja, ei ihan heti 
silloin alkuvuosina. Ja 50-60-lu-
vuilla alkoi myös pohjoismainen 
yhteistyö. Meillä oli joka maas-
sa alaosasto, kävimme toistem-
me luona vierailulla ja he tulivat 
taas meille.”

Toimisto
”Helsingissä saimme Tšekkos-
lovakian suurlähetystön huo-
neuston ja saimme siis oman 
toimiston. Meille tuli myös pal-
kallinen työntekijä. Toiminta vi-
risi erittäin mukavasti ja aktiivi-
suutta riitti. Ei ollut pulaa siitä, 
etteikö olisi ollut työntekijöitä. 

Järjestimme näyttelyitä, järjes-
timme myyjäisiä. Oli naistoimi-
kuntaa, oli nuorisotoimikuntaa. 
Pyrittiin siihen, että koko jäse-
nistön skaala voi olla mukana.

Yhteys Tšekkoslovakian suurlä-
hetystöön oli erittäin aktiivinen. Joka 
vuosi 3-5 hengen seuravaltuus-
kunta matkusti Tšekkoslovakiaan 
ja lähetystö maksoi matkan ja 
oleskelu ja se jatkui hyvin pit-
kän aikaa.  Yksityisiä taiteilijoi-
ta, tiedemiehiä, teatterin lavas-
taja ja muita työntekijöitä kut-
suttiin mukaan, niin että valtuus-
kunta oli suuri. Kulttuurinen puo-
li oli minusta erittäin hyvin edus-
tettuna ja sitä arvostettiin. Ja me 
saimme hirveän paljon vierai-
luja Tšekkoslovakiasta. Kaikki 
maan senaikaiset suurimmat fil-
mitähdet, ohjaajat, kaikki vierai-
livat Suomessa. Ja meillä oli jo-
ka vuosi tšekkiläinen filmiviikko. 
Saimme seurana järjestää näitä 
filmitilaisuuksia. Me jaoimme lip-
puja. Robertinkadulla oleva elo-
kuvateatteri annettiin esim. koko 
viikoksi käyttöön. Ja se oli mahta-
vaa. Ja ne oli hyviä filmejä, kan-
sainvälisestikin erittäin korkea-
tasoisia. Hyvin ohjattuja ja hyvin 
näyteltyjä. Jäsenistö jopa kyse-
li, että koska taas on se filmiviik-
ko, että päästään katsomaan hy-
viä leffoja.”

Rahat
”Tietysti suurlähetystö oli se, joka 
rahoitti suurimmaksi osaksi. Me 
olimme lähetystön omistamassa 
huoneustossa. Meillä oli vuok-
ra, mutta suurlähetystö maksoi 
sen, ainakin osan aikaa. Mutta 
sitten rupesimme saamaan val-
tionapua. Meillä solmittiin Suo-
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men ja Tšekkoslovakian ensim-
mäinen kulttuurisopimus, joka li-
säsi sitten todella yhteistoimin-
taa. Sopimus solmittiin korkea-
arvoisten virkamiesten kesken 
opetusministeriössä. Ja tuli ope-
tusministeriökin mukaan, sikäli, 
että me saimme sieltäkin avus-
tusta. Projekteihin ja muihin sel-
laisiin tapahtumiin opetusminis-
teriö antaa vieläkin rahaa, mut-
ta nyt ne mahdollisuudet vain on 
kutistunnu niin pieniin Tšekin ta-
savallan puolelta.

Ei me rahassa kylvetty, mut-
ta aina kun oli tarvetta ja ai-
na kun meillä oli jotain, mi-
tä me tarjosimme suomalaisille 
Tšekkoslovakiasta, niin kyllä sii-
hen rahaa saatiin. Toiminta ei ol-
lut niin kovin vaikeaa silloin, kun 
mitä se nykypäivänä on. Ja joka 
uudenvuodenpäivä kello 12 mei-
dät johtokunnan jäsenet kutsut-
tiin suurlähetystöön uudenvuo-
den vastaanotolle varmaan tois-
takymmentä vuotta.”

Lehti
”Lehti oli paksu, kiiltävälle, hienol-
le paperille painettu ja siinä saat-
toi olla 30 sivua. – ja se ilmes-
tyi joka kuukausi. Ja jos lehteä ei 
tullut, tuli puhelinsoittoja, että mä 
en ole saannu lehteä, että missä 
on vika, onks’ mut erotettu, en-
kös minä ole maksanut jäsen-
maksua. Sitten lehti alkoi ilmes-
tyä joka toinen kuukausi, kun ei 
ollut niin paljon kääntäjiä, eikä ol-
lut niin paljon henkilöstöä. Ja se 
lehti todella levisi ympäri maan. 
Jokainen kirjasto sai sen. Sitä sai 
ravintoloista. Sitä sai sairaalois-
ta. Me levitimme sitä aika hyvin, 
niin että se oli tuttu lehti, Näkö-
ala Tšekkoslovakiaan nimeltään 
se oli 50-luvulla. Sitä toimitti joh-
tokunta. Siinä oli toimitusneuvos-
to ja sitten seuralla oli palkallinen 
sihteeri. Ensimmäinen sihteeri 
oli nimeltään Pauli Veikkolainen. 
Hän  oli erittäin aktiivinen, osaava 

mies. Useimmat jutut oli saksan-
kielestä käännettyjä, siis tšekin 
kielestä saksaksi tai englanniksi 
käännettyjä, kun meillä ei tšekin  
taitoisia ollut, ei ollu Leo Bes-
sonoffia, ei Pirkko Järvistä eikä 
Lauri Lapilaa eikä montaa muu-
takaan, jotka saivat sen jälkeen 
sen mahdollisuuden, että pääsi-
vät Tšekkoslovakiaan opiskele-
maan. No Pirkko Järvinen oli jo 
50-luvun lopusta tšekeillä ansio-
työssä, kaupallisen osaston suo-
malaisena työntekijänä. Hän te-
ki valtavan työsaran siellä henki-
lökohtaisesti paneutumalla tähän 
Tšekkoslovakiaan ja sen tunne-
tuksi tekemiseen ja sitten kun op-
pi myös kielen, niin hänhän oli ai-
van kullan arvoinen painoltaan.”

Suomi tunnetuksi 
Tšekkoslovakiassa
”Meillä oli silloin paljon enemmän 
toimintaa. Lähetettiin filmejä, Val-
koinen peura ja monta muuta. Ja 
sitten näitä valtuuskuntia vaih-
dettiin, ja näyttelyitä ja kaikkea 
tällaista ja aina sinne meni silloin 
muutama suomalainen mukaan. 
Ja sitten erittäin tärkeä momentti: 
meillä oli Lidice-viikko joka vuosi 
— ja se ruusutarha. Me olimme 
yksi aloitteentekijöistä, kävim-
me istuttamassa omat ruusum-
me sinne. Seuramme jäsen Yrjö 
Ronimus kävi istuttamassa seu-
ran edustajana ne Suomen ruu-
sut siihen Lidicen tarhaan. Olin 
itse myös vuonna 1955 seuran 
valtuuskuntaan valittuna henki-
lönä Tšekkoslovakiassa virallise-
na valtuutettuna. Meitä oli yhdek-
sästä Euroopan maasta valtuus-
kuntia samaan aikaan ja se oli to-
della valtava elämys. Kylän mie-
het vangittiin ja tapettiin ja vietiin 
pois ja vaimot ja lapset jätettiin 
orjatyövoimaksi kylään. Mutta se 
on mennyttä aikaa. Nyt se on val-
tavan ihana, kaunis paikka. Toi-
voisi jokaisen Tšekissä käyvän 
tutustuvan myös Lidiceen.

Lasten piirustuskilpailu Lidices-
tä järjestettiin joka vuosi ja siihen 
osallistuivat monet Suomen kou-
lut. Ja ne lasten piirustukset lähe-
tettiin seuran ja lähetystön kaut-
ta Tšekkoslovakiaan. Tapasimme 
niitä lapsia, tapasimme niitä opet-
tajia vuosien mittaan aika monia. 
Useana vuonna saimme erilaisia 
palkintoja, oli erittäin suuri aktivi-
teetti Suomessa tämä Lidicen kil-
pailuun osallistuminen.”

Katkos toiminnassa
”Ja sen jälkeen meille tuli nä-
mä palkalliset työntekijät ja toi-
minnanjohtajat. Allekirjoittanut-
kin oli v.1955-58 seuran sihtee-
rinä Sepänkadulla. Mutta sitten 
tuli yks’kaks’ stoppi tälle seuran 
toiminnalle. Suurlähettiläänä oli 
sellainen herra, joka sanoi, että 
tämä on vapaaehtoistyötä ja ra-
hat otetaan pois, että jos haluat-
te pitää seuran, tehkää vapaa-
ehtoisesti. Meidän seuran pu-
heenjohtaja ilmoitti, ettei hän ole 
käytettävissä siihen, että soite-
taan vaan, että tule tänne ja me-
ne sinne. Meikäläiset olivat töis-
sä, me saimme leipämme muu-
alta. Emme voineet ajatella muu-
ta kuin lopettaa seuran toiminta. 
Mutta se kesti alle puoli vuotta. 
Ja sitten meille otettiin sellainen 
seuran sihteeri, joka oli opiske-
lija.Hän lähetti kirjeitä ja teki mi-
tä sanottiin, mm. vei korteille noi-
ta meidän jäsenmaksuja, monisti 
papereita, asuntoa vastaan. Hän 
asui sitten seuran keittiössä.”

Ymmärtäväisyyttä
”Sitten suurlähetystöstöön tuli 
taas meitä ymmärtäviä ihmisiä. 
He katsoivat, että on välttämätön-
tä, että seura toimii ja toimii aktii-
visesti. He palkkasivat uudelleen 
sihteerin — ja täyspäiväiseksi! 
Me saimme jopa toiminnanjoh-
tajan, joka meillä oli erittäin mo-
nia vuosia, jolle minä henkilökoh-
taisesti asettaisin kaiken paino-
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arvon, kiitoksen ja tuota, kuinka 
minä sen sanoisin, sellaisen ih-
misen, jota ei toista tule. Hän oli 
toiminnanjohtaja, valt.maist. Mir-
ja Horstio. Hän oli kultaakin kal-
liimpi. Hän oli todella ihminen, jo-
ka ei laskenut aikaa eikä vaivo-
jaan. Hän oli aina mukana ja hän 
suorastaan veti ihmisiä, jäsenis-
töä, ja kaikki oli hänen ystäviään. 
Hän oli eläkkeelle jäämiseensä 
asti seuramme toiminnanjohtaja-
na. Silloin Tšekkoslovakiasta tuli 
Tšekin tasavalta ja Slovakian ta-
savalta. Rahaa ei enää ollut eikä 
tullut. Meidän oli lopetettava seu-
ran toiminta – epävirallisesti. Ja 
sen jälkeen me olemme näissä 
kuvioissa. Kaikki toimii vapaaeh-
toistyöllä. Palkkaa ei saa kukaan. 
Tyhjästä on huono nyhjästä. Mo-
nia pikku ystävyysseuroja, Suo-
mi—Tšekki-seura siinä muka-
na, on joutunut vetäytymään ai-
ka suppeisiin toimintamuotoihin, 
kun näissä valtioissa ei enää ole 
antaa niin suuria avustuksia.”

Palataan taaksepäin 
vuoteen 1968
”Se ei vaikuttanut mitenkään. 
Täällä oli suurlähetystö, täällä 
oli kaupallinen osasto, oli sata-
kunta tšekkoslovakialaista työn-
tekijää. Kauppa kävi, ja oli pal-
jon työntekijöitä suomalaisis-
sa firmoissa, jotka edustivat 
tšekkoslovakialaisia tuotteita, 
mm. Motor-Zetorissa Malmilla. 
Minä olin Tšekkoslovakian pal-
veluksessa ja sitten Tšekin tasa-
vallan 23 vuotta.

Helsingissäkin oli mielenosoi-
tuksia 1968 elokuussa. Minul-
le ja kollegalleni Pirkko Järvisel-
le huudettiin, että huomenna ette 
ole Tšekin palveluksessa, mutta 
ei meitä pois potkittu. Me olimme 
Tšekin ystäviä. Olimme Tšekin 
kansan, niitten ihmisten ja sen 
koko maan ystäviä. Me emme ol-
leet mukana politiikassa. Minul-
le on ollut läheistä ja rakasta ne 

sadat ja tuhannet ihmiset, jotka 
mä olen vuosien mittaan oppinnu 
tuntemaan. Ja se hirvittävä ystä-
vämäärä! Ei sitä pyyhkäistä pois 
kuin pyyhekumilla.”

Matkat
”Seuramatkoja tehtiin kaksi-kol-
mekin vuodessa ja 28–30, jopa 
42 henkilöä saattoi olla yhdessä 
ryhmässä. Ei ollut mitään vaike-
utta saada ryhmää kokoon. Oli 
pitkät jonotuslistat. Pyrimmehän 
me vielä tänä päivänä järjestele-
mään näitä matkoja. Ja ne mat-
kat ovat olleet erittäin paljon an-
tavia. Me kuuntelemme, opim-
me paljon. Me saimme, tottakai, 
myös poliittista esitelmää monis-
ta asioista. Ja jos opas oli joskus 
vähän enemmän poliittinen, aina 
seuran jäsenet on ottaneet hiljai-
suudella ja kohteliaisuudella vas-
taan. Me emme ole halunneet si-
tä politiikkaa siihen mitenkään 
sekoittaa. Ja meitähän on niin 
monenmielisiä, että jokainen tul-
koon uskollaan autuaaksi. Seu-
ramatkaa ei saa unohtaa seuran 
toiminnasta!”

Värikkäitä henkilöitä
”Se meidän ensimmäinen pu-
heenjohtaja, prof. Nieminen, oli 
erittäin mielenkiintoinen. Hän oli 
todella värikäs persoona. Hän oli 
vanhempi, hieno, sivistynyt her-
rasmies, mutta kuitenkin originel-
li määrätyissä puitteissa.

Sitten meillä oli taiteilijoita. Tar-
mo Manni oli alusta lähtien seu-
ran jäsen. Hän kävi esiintymässä 
seuran tilaisuuksissa. Kestikar-
tanossa pidettiin joskus kokouk-
sia ja seuran juhlia ja Manni juok-
si Kansallisteatterista väliajalla 
esiintymään ja maksoi sillä taval-
la jäsenmaksunsa! Oopperalaula-
ja Pentti Tuominen oli yksi esiin-
tyjistä ja aina ilman palkkiota. Ja 
sitten meillä oli puheenjohtajana 
tullihallituksen pääjohtaja Jorma 
Uitto, jolla on kai kaikista pisin pu-

heenjohtajakausi. Hän oli erittäin 
aktiivinen ja kielitaitoinen, osaava 
ihminen. Meillä olivat mukana ra-
diotoimittajat, Usko Santavuoret ja 
kaikki muut ”radiomurrot” tehneet. 
Oli Saarenheimo, Repo ja monia 
muita. He olivat tulleet seuran jä-
seniksi vain ystävyydestä siihen 
maahan ja kansaan, ei poliittisi-
na henkilöinä. OIRT:in edustajia 
oli meillä johtokunnassa hirvittä-
vän kauan, ihan tähän Suomi—
Tšekkoslovakia-seuran loppumi-
seen asti. Oli tämä radion johta-
ja Keijo Savolainen ja oli se kaik-
kien rakastama keramiikkataiteili-
ja Tapio Tapiovaara. Hänhän kuoli 
sitten 80-luvulla. Hän oli kansain-
välisesti hyvin tunnettu ja kävi 
Tšekkoslovakiassa monia kerto-
ja opiskelemassa ja hän piti näyt-
telyitä. Se oli erittäin suuri me-
netys Suomi—Tšekkoslovakia-
seurallekin. Hänen hautajaisiin-
sa ja muistotilaisuuksiin osallis-
tui Tšekkoslovakian suurlähetys-
tön väki suurella kiintymyksellä ja 
kunnioituksella.

Seuraavaksi puheenjohtajaksi 
valittiin Alpo Ruuth, ihana kirjaili-
ja, ihmisenä aivan sataprosent-
tisen hieno, nyt jo poismennyt. 
Kaipasimme häntä, kun hän va-
kavasti sairastuttuaan Tšekissä 
halvaantui. Hän oli suuri persoo-
na ja kiitollisuudella häntä muis-
tetaan. Alpo Ruuth erosi puheen-
johtajan tehtävistä, kun Suomi-
Tšekkoslovakia-seura ei enää 
jatkanut toimintaansa.”

Jäsenmaksu
”Jäsenmaksu ei ollut suuri. Ihmi-
set oli niin moniin seuroihin liit-
tyneitä sodan jälkeen, kiinnostus 
oli valtavaa, niin oli paljon niitä 
jäsenmaksujakin. Yritimme pitää 
sen mahdollisimman alhaalla. Lä-
hetystö maksoi, kun halusimme 
jotain, vaikka matkustaa johon-
kin näyttelyyn Tšekkoslovakiaan 
ja jos vaikka lähetystö otti yh-
teyttä seuran johtokuntaan ja il-



moitti, että se haluaa sen ja sen 
esitelmöitsijän tai haluaa sem-
mosen ja semmosen näyttelyn 
tai että Tšekkoslovakiasta tulee 
semmoinen tai tämmöinen taitei-
lija, niin ei siinä edes kysytty, ku-
ka maksaa ja mitä maksaa. Teh-
tiin vaan suunnitelma ja järjestet-
tiin vaan asiat. Tapahtumia ei ol-
lut vain Helsingissä, vaan niitä 
kierrätettiin – vielä 80-luvullakin 
– ympäri Suomen.”

Tšekki-seura— Slovakia-seura
”Niitä, jotka olivat loppuun asti 
Suomi—Tšekkoslovakia-seuran 
jäseniä, ei ollut montaa. Tultiin sit-
ten Tšekki-seuraan tai halusim-
me siis perustaa uuden seuran. 
Ei meitä ollut kuin 5-6 ihmistä. Ei 
se ollut poliittinen juttu mielestä-
ni. Koska minä olin perustamas-
sa tätä seuraa, en halunnut kuu-
lua kahteen seuraan, kuten Slo-
vakia-seuraan. Ja tähän minä jä-
mähdin ja aion olla siinä niin kau-
an, kun se elää. Tai minä elän.”

Suomi—Tšekki-seura
”Seuraava puheenjohtaja oli kai 
sitten tämä meidän ensimmäinen 
puheenjohtajamme Matti Leikas, 
joka oli puheenjohtajana kai kol-
misen vuotta. Ja sitten tuli Ant-
ti Moisio ja nyt on Erkki Veräjän-
korva. Toivoisin, että kun vuosi-
kokoukset valitsevat puheenjoh-
tajia ja johtokuntia, vielä löytyisi 
ihmisiä, jotka tuntevat sydämen-
asiakseen sen, kuinka tärkeää  
on se että Suomi-Tšekki-seura 
elää ja voi hyvin. Me tarvitsem-
me siihen pätevän määrän aktii-
visia jäseniä, terveitä nuoria ihmi-
siä, niinkuin myös rahaa, sillä il-
man rahaa ei ole mitään toimin-
taakaan.”
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Opetus uudistuu 
Tšekin tasavallassa —
opettajat ja vanhemmat 
vastarinnassa
Koulujen opetussuunnitelmia 
uudistetaan Tšekin tasavallas-
sa. Useissa kouluissa opetta-
jat kuitenkin vastustavat uut-
ta opetustapaa, jossa perintei-
nen ulkoaopettelu korvattai-
siin luovuudella. Myös monet 
vanhemmat haikailevat edel-
leen vanhaa, omasta lapsuu-
destaan tuttua opetusta.

Tšekinmaalla kouluopetus on 
vanhastaan nojannut ulkoaopet-
teluun ja määrällisten tietojen 
pänttäämiseen. Esitykset uu-
desta opetustavasta ovat saa-
neet niin monet opettajat kuin 
vanhemmatkin takajaloilleen.

- Uutta opetustapaa vastus-
tavat vanhemmat eivät ymmär-
rä, miksi koulujärjestelmää on 
niin tärkeää uudistaa. Kukaan 
ei ole selittänyt vanhemmille, et-
tä nykyinen opetustapa on van-
hentunut eikä vastaa lainkaan 
tulevaisuuden vaatimuksiin. Ih-
misille ei ole annettu tarpeellisia 
tietoja uudistuksesta, päättelee 
Tšekin tasavallan peruskoulun-
johtajien yhdistyksen puheen-
johtaja Karel Bárta.

Luovuutta lisää

Pedagogisen tutkimuslaitok-
sen johtajan Jaroslav Jeřábek 
on samoilla linjoilla. Uudistuk-
sia tarvitaan! Hänen mukaansa 
2000-luvulla on pakko vaihtaa 
opetustyyliä. Opettajilta ei vaa-
dita vain tiedon antamista, vaan 
myös asennekasvatusta.

- Ulkoaopettelun ja -muista-
misen sijasta pitäisi kehittää las-
ten luovuutta, ongelmanratkai-
sukykyä ja kokeilunhalua. Op-
pilaiden tulisi oppia hyödyllisiä 
taitoja tulevaa elämää varten, 
Jeřábek korostaa.

Uudet opetussuunnitelmat 
2007

Lain mukaan koulujen olisi laa-
dittava ja otettava käyttöön uu-
det opetusohjelmat viimeistään 
syyskuusta 2007 alkaen. Moni 
koulu ja monet opettajat kuiten-
kin painottavat opetusta edel-
leenkin määrällisillä tiedoilla. 

Myös opetusministeri Petra 
Buzková tiedostaa, että uudis-
tus pelottaa useita opettajia. 

- Osa kouluista on jo kuiten-
kin aloittanut uusien opetus-
suunnitelmien käytön. Useam-
pien koulujen pitäisi ottaa mal-
lia näistä pioneerikouluista, hän 
sanoo.

Hallitusta ja parlamenttia on-
kin kritisoitu siitä, että ne eivät 
ole tukeneet uusien opinto-oh-
jelmien laatimista eivätkä tiedot-
taneet kouluille riittävästi. Karel 
Bárta vaatii, että uudistus huo-
mioitaisiin myös budjetissa. Hän 
puhuukin katkerasti ”uudistuk-
sesta, joka halutaan toteuttaa il-
man rahaa”. 

Petra ja Juha Ojanen
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TŠEKIN PRESIDENTTI ARVOSTELEE
EU:N PERUSTUSLAKIA
Tšekin presidentti Václav Klaus 
on tunnettu EU:ta kritisoivis-
ta näkemyksistään. Hän pani 
alulle syksyllä 1998 poliittises-
ti riippumattoman asiantuntija-
ryhmän (think tankin), talouden 
ja politiikan keskuksen CEP:in. 
Kyseinen instituutti kertoo in-
ternet-sivuillaan kannattavan-
sa vapaan yrittäjyyden, yksilön 
vapauden ja vahvojen trans-at-
lanttisten suhteiden politiikkaa. 

CEP järjestää myös säännöllises-
ti seminaareja ja se julkaisee po-
liittisia kannanottoja ja tuottaa kriit-
tistä informaatiota EU:sta. Muuta-
ma päivä sitten (kesäkuun alus-
sa 2005)  Suomeen valtiovie-
railun tehnyt Tšekin president-
ti Klaus on kirjoittanut esipuheen 
vastikään Tšekissä ilmestynee-
seen julkaisuun, joka on kään-
netty Irlannissa toimivan The Na-
tional Platform EU Research and 
Information Centren laatiman  
EU:n perustuslakia arvostelevan 
kirjasen pohjalta. The National 
Platform on tutkimus- ja tiedotta-
misjärjestö, joka vastustaa syvem-
pää EU-integraatiota demokraat-
tisista ja kansainvälisistä syistä. 
Näin kirjoittaa presidentti Václav 
Klaus kirjan tšekkiläisen painok-
sen esipuheessa:

”Euroopan unionin perustusla-
ki (tai ehkä täsmällisemmin ilmais-
tuna sopimus Euroopan uudesta 
perustuslaista) on liian laaja ja lii-
an monimutkainen ja sisältää ta-
valliselle kuolevaiselle käsittämä-
töntä tekstiä. Vaikka sitä ei luettai-
si tai siihen ei perehdyttäisi, minkä 
vuoksi myös sen perusajatus saat-
taa jäädä ymmärtämättä, se vai-
kuttaa huomattavassa määrin eu-
rooppalaisten elämään niissä valti-

oissa, joissa siitä tulee tärkein, pe-
rustuslakia määrittelevä asiakir-
ja. Se vaikuttaa myös kaikkien nii-
den elämään, jotka eivät pidä siitä 
tai jopa ajattelevat, että voivat jät-
tää sen kokonaan huomiotta. Jo-
ku saattaa ehkä huomauttaa, että 
tämänkaltaisia, lukematta jäänei-
tä, mutta silti tärkeitä asiakirjoja on 
ympärillämme muitakin. Tämä on 
tietysti totta, mutta vain osittain.

Pieni ’mutta’ johtuu ennen kaik-
kea siitä, että tässä tapaukses-
sa kyse on keskeisessä asemas-
sa olevasta asiakirjasta. Se on 
luonteeltaan vallankumoukselli-
nen. Se, mitä perustuslaki tuo tul-
lessaan, on kiistämättä hyvin mer-
kittävää, vaikka sen laatijat ja kan-
nattajat yrittävät kaikin tavoin vä-
hätellä sen merkitystä. Perustel-
lusti ja mielestään järkisyistä joh-
tuen he eivät edes toivo sen todel-
lista sisältöä tiedettävän. Sen kes-
keisenä ajatuksena on olla mer-
kittävä askel siirryttäessä erillisis-
tä eurooppalaisista valtioista koh-
ti yhtenäistä eurooppalaista liitto-
valtiota”.

Klaus jatkaa: ”Kyseessä on 
siirtyminen vapaaehtoisesta, aina 
neuvoteltavissa olevasta ja uudel-
leen vahvistettavasta eurooppa-
laisten valtioiden yhteistyöstä tu-
hansissa konkreettisissa asioissa 
kohti aina voimassaolevaa, yleis-
eurooppalaisten toimielinten ja ins-
tituutioiden valta-asemaa yli kan-
sallisten toimielinten ja instituutioi-
den. Kyseessä on siirtyminen julki-
sen elämän kollektiivisuuden poh-
jalle rakentuvasta valtiosta (sen 
suvereenius tukahduttamalla) koh-
ti ylikansallisten valtakeskittymien 
suvereniteetin määrittämää Eu-
rooppaa.

Kyseessä on myös askel pois 
tähän saakka kenenkään tai min-
kään kyseenalaistamasta Euroo-
pan valtioiden erilaisuudesta ja it-
senäisestä roolista (ja niiden kun-
nioittamisesta) yritykseksi kohti yh-
tenäisen ja samalla pikemminkin 
’samanlaisen’, kokonaan uuden-
laisen ja toistaiseksi toteutumat-
ta jääneen oman eurooppalaisen 
valtion luomisesta. Tämä tarkoit-
taa myös yhteneväisiä eurooppa-
laisia symboleja, tunnuksia ja mui-
ta ulkoisia määritteitä. Tätä edellä 
esitettyä on mahdotonta missään 
tapauksessa kiistää, vaikka sitä 
ovat yrittäneet tehdä jo pidemmän 
aikaa eri ’eurooppalaiset’ tai itse-
ään ’eurooppalaisuuden puolesta-
puhujiksi’ nimittävät tahot.

Ratifioitavaksi tarkoitetun ’pe-
rustuslakisopimuksen’ – eikä ky-
se ole siitä, että käyttämällä vain 
sanaa perustuslaki haluttaisiin pai-
nottaa kyseessä olevan erittäin tär-
keän asiakirjan – ovat kirjoittaneet 
ja yksittäisten jäsenvaltioiden halli-
tusten osalta vieneet läpi sellaiset 
tahot, jotka toivovat EU:n laaje-
nemisprosessin huomattavaa no-
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peutumista ja jotka ovat pyrkineet 
tähän jo vuosia tai jopa vuosikym-
meniä. Heidän puolustuksenaan 
käyttämänsä perustelut ovat van-
hoja ja niitä on käytetty koko viime 
vuosisadan ajan. Niitä eivät ole 
käyttäneet pelkästään ne, joilla on 
ollut jaloja päämääriä. Nämä uu-
den perustuslakisopimuksen puo-
lestapuhujat pitävät kansallisvalti-
ota onnettoman, ja enemmän tai 
vähemmän barbaarisen euroop-
palaisen menneisyyden jääntee-
nä. Tämä menneisyys on säilynyt 
heidän mielestään aina 50-luvulla 
syntyneeseen Euroopan integroi-
tumisprosessiin saakka.

Heidän mielestään kansallis-
valtio on tärkein, ellei ainoa syy 
sotiin, joita Euroopan mantereel-
la on tuon barbaarisen ajanjak-
son kuluessa käyty, ja samalla ne 
ovat olleet myös otollinen kasvu-
alusta miehityspolitiikkaa harjoit-
tavien epädemokraattisten ja to-
talitaaristen vallanpitäjien tarpei-
den toteuttamiselle. Kansallisval- 
tiot ovat olleet alueellisesti liian pie-
niä, jotta ihmiskunnan ’suurista asi-
oista’ olisi voitu sopia, ja viime kä-
dessä myös heikko vastapooli Eu-
roopan ulkopuolisille suurvalloille. 
Nämä puolestaan ovat vaarallisia 
siksi, että niiltä puuttuu eurooppa-
lainen valistunut näkemys maail-
masta, jollainen on heidän omas-
ta mielestään ainoastaan nykyi-
sen Euroopan perustuslakisopi-
muksen laatijoilla.

Nämä ihmiset puolestaan pitä-
vät yleiseurooppalaista valtiota va-
listuneen, ongelmattoman, ylhääl-
tä ja viisaalla tavalla hallittavan tu-
levaisuuden esiasteena, sotien 
loppumisen takeena, vapauden, 
demokratian ja ihmisoikeuksien 
luotettavana turvaajana (jopa ikui-
sena), suurten näköalojen ja visioi-
den avaajana, tehokkaana – kos-
ka se on ideologisesti parempi ja 
sen arvot ovat ’ylevämmät’.

Me eurooppalaiset demokraa-
tit – sellaiseksi itsekin lukeudun 

(sekä eurooppalaiseksi että de-
mokraatiksi) - näemme asian ko-
konaan toisin. Kansallisvaltiot ovat 
ja ovat aina olleet eurooppalaisuu-
den ydin ja myös Euroopan onnel-
lisen tulevaisuuden tae. Ylikansal-
liset tai pan-eurooppalaiset insti-
tuutiot ja kaikki yritykset kontrolloi-
da koko Eurooppaa ja hallita sitä 
keskitetysti yhdestä paikasta ovat 
aina johtaneet vapaudesta luopu-
miseen, kansojen painostustoi-
miin, suuremman ja voimakkaam-
man tahtoon alistamiseen ja mui-
hin vastaavanlaisiin ilmiöihin. Sik-
si tällaisista pyrkimyksistä on aina 
ennemmin tai myöhemmin luovut-
tu”. 

Václav Klaus mainitsee irlan-
tilaisen EU-kritiikin tšekkiläisen 
käännöksen esipuheessa, että 
perustuslain laatijat ovat lupauksia 
herättävän uuden vuosituhannen 
ihmisiä. He tietävät hyvin euroop-
palaisten tiedostavan omien koke-
mustensa ja aiempien sukupolvi-
en kokemusten kautta olemassa 
olevien kansalaisyhteiskuntien ja 
kansalaisoikeuksien merkityksen. 
He eivät halua tehdä mitään pe-
rustavaa laatua olevaa tai seura-
uksiltaan arvaamatonta, voisi sa-
noa suorastaan ’misesläistä’ hyp-
pyä tai harppausta tuntematto-
maan. Tässä Klaus viittaa itäval-
talaisen talousgurun Ludwig von 
Misesin, prakseologian hahmot-
telijan ja itävaltalaisen sosiologian 
kantavan voiman liberalismia ihan-
noivaan vapaan markkinatalouden 
malliin. Sen vuoksi he yrittävät ol-
la ottamatta huomioon kansalais-
ten mielipiteitä näistä asioista, sil-
läkin verukkeella, että tavalliset ih-
miset eivät ole vielä (eivätkä vas-
taisuudessakaan) valmiita teke-
mään päätöksiä niin suurista ky-
symyksistä, ja siksi he tarvitsevat 
itseään jo pitkään edistyksellisiksi 
nimittäneiden tahojen opastusta. 

”Paljonkin voisi kirjoittaa sii-
tä, mitä heidän tarkoitusperiensä 
taakse kätkeytyy. Voisi olla mah-

dollista kirjoittaa paljonkin heidän 
todellisista motiiveistaan. En usko, 
että heidän mielipiteensä johtuu 
tiedon puutteesta, ts. heidän ky-
vyttömyydestään oivaltaa erilaisia 
syy- ja seuraussuhteita, joita ei eh-
kä ensi silmäyksellä pysty selvästi 
näkemään, ellei niihin kiinnitä riittä-
vän paljon huomiota. Heidän mie-
lipiteidensä taakse kätkeytyy pi-
kemminkin heidän virheellinen kä-
sityksensä ja väärä historian tulkin-
tansa. He eivät ymmärrä, mitä on 
vapaus, demokratia ja hyvinvoin-
ti. He ovat, Hayekia lainatakseni, 
kohtalokkaan ylimielen (fatal con-
ceit), ihmisylpeyden ja ihmisen jär-
keilyn uhreja”. 

Václav Klaus listaa 
seuraavat kymmenen 
kohtaa, jotka häntä EU:n
perustuslaissa ahdistavat:

1. Euroopan Unionista tulee liit-
tovaltio ja se saa kaikki valtiolliset 
tunnusmerkit, oman perustusla-
kinsa, kansalaisensa, valtiollisen 
alueen jne.

2. Nykyiset jäsenvaltiot säilyt-
tävät uudessakin liittovaltiossa ni-
mensä, mutta todellisuudessa nii-
den toimivaltuuksien liikkumava-
ra rajoittuu pelkästään kyseisille  
alueille.

3. EU:n perustuslaki on jäsen-
valtioiden perustuslakeihin näh-
den ensisijainen.

4. Termi ”sopimus perustuslais-
ta” on käsitteenä epätarkka ja pel-
kästään väliaikainen. Tämä asia-
kirja on eri valtioiden välinen asia-
kirja vain niin kauan, kunnes se on 
saatu ratifioitua sopimukseksi eri 
jäsenvaltioissa. Sen jälkeen tämä 
asiakirja muuttuu todelliseksi pe-
rustuslaiksi. 

5. Nykyisissä EU:n vanhoissa 
jäsenvaltioissa hallitseva itsemää-
räämisoikeuden käsite heikkenee 
ja syntyy uusi pan-eurooppalainen 
itsemääräämisoikeus. 

6. Yksittäisten jäsenvaltioiden 
kansalaisista tulee Euroopan Uni-
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onin liittovaltion kansalaisia, joiden 
oikeudet ja velvollisuudet liittyvät 
myös tämän uuden valtion insti-
tuutioihin. 

7. Jäsenvaltioilla voi olla vain 
niitä toimivaltuuksia, joita EU:n pe-
rustuslaki niille sallii, eikä päinvas-
toin, mikä oli Euroopan integraati-
on alkuperäinen idea.

8. Vain EU, eivät enää jäsen-
valtiot, voi lähes yksinomaan sol-
mia kansainvälisiä sopimuksia 
muiden valtioiden kanssa.

9. Perustuslakisopimus vähen-
tää pienten jäsenvaltioiden pai-
noarvoa äänestystilanteissa, niin 
myös Tšekin tasavallan.

10. Unioni voi soveltaa ns. 
”joustolauseketta” ja ns. ”siirty-
mälauseketta” laajentamalla siten 
omia toimivaltuuksiaan. Tämä tar-
koittaa sitä, että vaikka joissakin 
kysymyksissä jäsenvaltioilla säilyy 
veto-oikeus, sen käytöstä voidaan 
tarvittaessa poiketa.

”Kaiken, mistä EU:n uudes-
sa perustuslaissa on kyse, voi ki-

teyttää suvereniteetin käsitteellä, 
kuten siitä on säädetty Tšekin ta-
savallan perustuslain 1§:ssä. sen 
mukaan ’Tšekin tasavalta on su-
vereeni, täysivaltainen ja kansan-
valtainen oikeusvaltio’. Olennaista 
tässä pykälässä on sana suveree-
ni. Se tarkoittaa itsemääräämisoi-
keutta valtion sisällä, mutta myös 
suhteessa ulkovaltoihin. Olen 
enemmän kuin vakuuttunut siitä, 
että sopimukseen EU:n perustus-
laista ei tämän selityksen mukaista 
suvereeniuden käsitettä sisälly”. 

Tšekin presidentti Václav Klaus 
ja maan äskettäin virkaan astu-
nut sosiaalidemokraattinen pää-
ministeri Jiří Paroubek ovat täy-
sin eri linjoilla EU-kysymyksissä. 
Paroubek ei lainkaan yhdy presi-
dentin näkemyksiin siitä, että pe-
rustuslaki uhkaa Euroopan de-
mokratiaa, vapautta ja hyvinvoin-
tia. Klaus peräänkuuluttaa Euroo-
pan arvoja, oikeusvaltion periaat-
teita ja markkinataloutta, ei niin-
kään yhtenäisyyttä. Tällä hetkellä 

Tšekissä ei ole päätetty siitäkään, 
järjestetäänkö perustuslakiasias-
ta kansanäänestys vai tekeekö 
päätöksen maan parlamentti. Asi-
an päättämistä vaikeuttavat, paitsi 
ylimmän johdon eriävät mielipiteet, 
myös poliittisten puolueiden näke-
myserot – ja varmasti myös Rans-
kan ja Hollannin kansanäänestys-
ten kielteinen kanta EU:n uudesta 
perustuslaista.

Suomentanut tšekin 
kielestä ja toimittanut 
Jari Aula 6.6.05

Lähde: Řekneme své ano 
nebo ne Evropské ústavĕ (s 
předmluvou Václava Klause)
Praha 2005
 
Artikkeli on käsikirjoitus radio-
ohjelmasta, joka on lähetetty 
Yle Radio 1:ssä 6.6. ja 7.6.2005 
otsikolla ”Eurooppalaisia 
puheenvuoroja”. 

Tšekkiläinen vitsi vuosilta 1985-89: 

Lentokoneessa matkaavat silloisen Tšekkoslovakian presidentti Gustáv Husák, silloisen 
Neuvostoliiton johtaja, puoluejohtaja Mihail Gorbatšov ja silloinen USA:n presidentti Ro-
nald Reagan. Kone joutuu tekemään pakkolaskun kannibaalien asuttamalle saarelle. Ih-
missyöjät vievät heidät kyläänsä ja ovat aikeissa laittaa heidät keittopataan. Heidän ainoa 
mahdollisuutensa pelastua pinteestä on käydä puhumassa heimopäällikön kanssa.
Gorbatšov: Ette voi syödä minua, sillä olen Neuvostoliiton, maailman suurimman valtion 
korkein edustaja.
Heimopäällikkö: En tunne Neuvostoliittoa. Laula meille sen kansallislaulu.
Gorbatšov: Oi suuri ja mahtava Neuvostoliitto…
Heimopäällikkö: Riittää jo. Sinut syödään tänä iltana päivälliseksi.
Reagan: Minua ette ainakaan voi syödä, sillä olen Yhdysvaltojen, maailman suurimman 
ydinasemahdin presidentti.
Heimopäällikkö: Kansallishymni, kiitos!
Reagan alkaa laulaa Yhdysvaltain kansallishymniä.
Heimopäällikkö: Riittää jo! Sinut syödään huomenna lounaaksi.
Tämän jälkeen heimopäällikkö kääntyy Husákin puoleen ja pyytää tältä: Sinähän olet 
myös presidentti, joten laulatko meille oman maasi kansallislaulun!
Husák: Missä on kotimaani? Missä on kotimaani? (suom. huom. Tšekin kansallislaulu Kde domov 
můj? Kde domov můj? suomeksi)
Heimopäällikkö: Tämän voitte kyllä päästää, sillä eihän hän edes tiedä, missä asuu.

Lähde: Tuntemattomaksi jäänyt tšekkiläinen lehtiartikkeli vuosien takaa/Käännös: JA
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HISTORIAN SUURIMMAT TŠEKIT

Tšekin television ČTV:n viime keväänä järjestämän kilpailun tulokset suurimman tšekin 
löytämiseksi olivat:  

1. KAARLE IV (1316-1378) 68713 ääntä
2. TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK (1850-1937) 55040 ääntä
3. VÁCLAV HAVEL (s. 1936) 52233 ääntä
4. JAN ÁMOS KOMENSKÝ (1592-1670)
5. JAN ŽIŽKA (n. 1360-1424)
6. JAN WERICH (1905-1980)
7. JAN HUS (1371-1415)
8. ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)
9. KAREL ČAPEK (1890-1938)
10.  BOŽENA NĔMCOVÁ (1820-1862)
Suomessa järjestetyssä vastaavassa äänestyksessä suurimmaksi suomalaiseksi valittiin C.G.E. Manner-
heim, Britanniassa puolestaan W. Churchill, Ranskassa Ch. de Gaulle ja Saksassa K. Adenauer. Tšekkien 
listalla komeilevat etupäässä vanhat historian hahmot. Voittaja, kuningas Kaarle IV, oli tšekkien ja rooma-
laisten kuningas, joka perusti mm. Kaarlen yliopiston ensimmäisenä Keski-Euroopassa, laajensi Prahan 
arkkihiippakunnan asemaa, pani alulle myös Prahan Nové Měston rakennustyöt, samoin Pyhän Vituksen 
katedraalin ja silloisen Kivisillan (nyk. Karlův most eli Kaarlensilta). Kylkiäisenä järjestettiin myös äänestys 
epäsuosituimmasta tšekistä ja ”voittajaksi” tuli entinen kommunistijohtaja Klement Gottwald (1896-1953).

Lähde: České listy 6/05/ JA 

Kaarle IV
T. G. Masaryk V. HavelHistorian kolme suurinta tšekkiä:
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Prahassa muodostettiin 19.7.2005 
erityinen olympialaisia valmiste-
leva komitea. Toimikunnan, jos-
sa on mukana myös Prahan por-
mestari Pavel Bém, nimitti Prahan 
kaupunginhallitus istunnossaan. 
Työ ei tule olemaan helppoa, sil-
lä Prahan olympialaishankkeella 
on myös lukuisia vastustajia. Pra-
ha anoo jo kolmatta kertaa histo-
rian saatossa kesäolympiakisoja, 
mutta tällä kertaa hankkeeseen 
suhtaudutaan tosissaan. Valmis-
televa komitea on pohjana mah-
dollista kisahakemusta myöhem-
min pohtivalle työryhmälle, mikäli 
osoittautuu, että kaupunki todella 
päättää hakea kisoja. Prahan por-
mestari Bém olettaa asiantuntija-
ryhmän esittelevän hallitukselle jo 
tänä syksynä alustavaa, kisoihin 
liittyvää aineistoa.

Varsinainen päätös tulisi teh-
täväksi ensi vuoden puolella. 
Bém on vakuuttunut, että hanke 
on kaikin puolin kannatettava, 
sillä se on erinomainen PR-ta-
pahtuma sekä kaupungille että 
koko Tšekin tasavallalle. Hank-
keeseen kriittisesti suhtautuvat 
väittävät, että Praha on olym-
pialaisten pitopaikaksi liian pie-
ni kaupunki. Kaupunginhallituk-
sen jäsen Michael Hvížd´ala ky-
syy, onko kukaan koskaan eh-
dottanut esim. Firenzeä olym-
piakaupungiksi. Prahan entinen 
pormestari Jan Kasl, opposition 
edustaja, puolestaan ei suoralta 

Praha harkitsee vakavasti 
v. 2020 olympialaisia

kädeltä tyrmää olympiahanket-
ta. Hän kannatti kisahanketta jo 
vuonna 2001, jolloin hän allekir-
joitti asiasta sopimuksen Tšekin 
olympiakomitean kanssa. Hä-
nen mukaansa kaupungilla tu-
lee olla omat pyrkimyksensä ja 
visionsa. Olympialaisten järjes-
täminen olisi tässä mielessä mi-
tä kannatettavin haaste.

Talouden asiantuntijat arve-
levat kisajärjestelyjen maksavan 
n. 135 miljardia kruunua (n. 4,5 
mrd. euroa). Osa kuluista johtui-
si uusien kisapaikkojen ja majoi-
tustilojen rakentamisesta sekä 
kaupungin liikenteen infrastruk-
tuurin parantamisesta. Kaupun-
gin liikennejärjestelyjä täytyy jo-
ka tapauksessa parantaa, tu-
livatpa olympialaiset Prahaan 
tai eivät, muistuttaa pormesta-
ri Pavel Bém. Hän viittaa lopuk-
si Lontoossa v. 2012 järjestettä-
viin olympialaisiin ja toteaa, et-
teivät kahdet peräkkäiset kisat 
Euroopan mantereella ole rea-
listiset – siis vuoden 2016 ase-
mesta Praha suuntaa pikemmin 
vuoteen 2020. Jan Kasl tähden-
tää, että olympiahanke on kaik-
kien tšekkien yhteinen asia, ei 
pelkästään prahalaisten. Ky-
seessä on koko maata koskeva 
päämäärä.  

Lähde: Tšekin Radion internet-
sivusto 19.7.2005/Käännös: JA

VITSEJÄ:
Nuorimies on nostamassa 
rahaa pankkiautomaatista, 
kun hänen luokseen tulee 
poliisi. Tämä kysyy nuoru-
kaiselta: ”Onko tuo tyhjä-
käynnillä oleva auto mah-
dollisesti teidän?” Nuo-
rimies vastaa: ”Kyllä on. 
Entä sitten?” Poliisi: ”Sitä 
vain, että voitte nostaa sa-
man tien 500 kruunua li-
sää”.

Taksikuski manailee asi-
akkaalleen: ”Voi pirulai-
nen. Unohdin laittaa mit-
tarin raksuttamaan, enkä 
tiedä nyt, paljonko mat-
ka maksaa”. Asiakas: ”Ei 
haittaa, sillä minä puoles-
tani unohdin ottaa mukaan 
lompakkoni”.

Pikku-Eeva tulee kotiin us-
kontotunnilta. ”Mistä opet-
taja puhui tällä kertaa?” 
”Hän puhui koko tunnin 
jostain Aatamista”.

Vaimo kysyy mieheltään: 
”Kulta, kumman naisen 
ottaisit mukaasi autiolle 
saarelle – viisaan vai kau-
niin?” Mies: ”En kumpaa-
kaan, kulta, minähän ra-
kastan pelkästään sinua”. 

Työstä kotiin palaa uupu-
nut mies ja huokaa: ”Huh, 
mikä päivä! Kaikki tieto-
koneet tilttasivat ja mei-
dän piti ajatella koko päi-
vä omilla aivoilla.”

Lähde: Slovakialainen 
Aku Ankka Káčer Donald 
5/05/Käännös: JA
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Saksalaiset miehityssotilaat oli 
lopullisesti häädetty 12.5.1945 
mennessä Tšekkoslovakian 
vuoden 1937 rajojen taakse. 
Puna-armeijalla oli hallussaan 
n. 8/9 maan alueesta, mm. ko-
ko Slovakia, ja amerikkalaisil-
la oli maasta 1/9 eli Länsi-Böö-
min provinssit.

Neuvostojoukkoja oli kaatu-
nut Tšekkoslovakian vapauttami-
seksi 144 000, kun taas amerik-
kalaisia 290. Sotien välisen ajan 
Tšekkoslovakiaan oli kuulunut 
myös Karpato-Rutenian alue, jos-
ta puna-armeija hääti pois unkari-
laiset ja annektoi sen Neuvosto-
Ukrainaan 1944 - 45 presidentti 
Benešin voimatta asialle mitään. 
Unkarilaiset olivat miehittäneet 
alueen Hitlerin suostumuksella 
ennen sodan puhkeamista. Sa-
moin puna-armeija hääti pois un-
karilaiset niistä osista Etelä- ja Itä-
Slovakiaa, jotka unkarilaiset olivat 
annektoineet vuosina 1938-39, 
ensin Hitlerin ja Mussolinin, sit-
temmin pelkästään der Führerin 
tuella. Näin siitä huolimatta, et-
tä Tison muodollisesti itsenäinen 
”kleriko-fasistinen” tasavalta oli 
Hitlerin suojeluksessa ja Kolman-
nen valtakunnan vasallivaltio. Toi-
sin kuin Suomi, Slovakia oli todel-
la fasistinen valtio, joka osallistui 
jopa Hitlerin Puolan retkeen vuon-
na 1939 Puolan vuotta aikaisem-
min anastamien kylien saamisek-
si takaisin. Mutta puna-armeijaa 
vastaan tavalliset slovakit eivät 
enää halunneet taistella maansa 
johdon yhä natsilaisemmiksi käy-
neistä otteista huolimatta. Tämä 
johtikin 29.8.1944 Slovakian anti-
fasistiseen kansannousuun. Vaik-
ka natsit murskasivatkin sen kol-

messa kuukaudessa, se toi Slo-
vakian lopulta takaisin tšekkien 
yhteyteen voittajien puolelle.

Sittemmin Tšekkoslovakia oli 
23 vuoden ajan ainoa Varsovan 
liiton maa, jossa ei ollut miehi-
tysjoukkoja. Sekä amerikkalai-
set että puna-armeija poistuivat 
maasta joulukuuhun 1945 men-
nessä. Myös amerikkalaiset läh-
tivät vastoin presidentti Benešin 
salaisia toiveita. Slovakialle tä-
mä merkitsi todellista itsenäis-
tymistä tšekkien rinnalla, koska 
puna-armeijan yliherruus oli kes-
tänyt siellä jo vuoden siitä alka-
en, kun ensimmäiset joukot oli-
vat tunkeutuneet alueelle Duklan 
solan kautta.

Sodanjälkeisen Tšekkoslova-
kian ”Kansallisen rintaman” (Ná-
rodní fronta, NF) hallitus oli käti-
löity Moskovassa 22 - 29.3.1945 
ja nimitetty neuvostojoukko-
jen valvomassa Itä-Slovakias-
sa Košicessa 4.4.1945. Kommu-
nisteilla oli kaksinkertainen edus-
tus hallituksessa, koska puolue oli 
tuolloin jakautunut tšekkiläiseen 
(tšekkoslovakialaiseen) ja slova-
kialaiseen osaan. NF-hallitus jul-
kaisi Košicessa 5.4.1945 hallitus-
ohjelmansa (Košický vládní pro-
gram, KVP = ”Košicen ohjelma”). 
Kommunistit olivat kuitenkin kiris-
täneet jo Moskovan neuvotteluis-
sa muut osapuolet — Lontoon ”pa-
kolaishallitus”, slovakkien SNR — 
hyväksymään hallitusohjelman 
edellytyksenä muiden, ei-kommu-
nististen ministerien hallitukseen 
pääsylle, joten KVP oli tavallaan 
kommunistien ohjelmallinen käsi-
kassara. Se toimi kuin perustusla-
ki, vaikka vuoden 1920 perustusla-
ki oli muodollisesti yhä voimassa.

Slovakialla oli tuolloin vah-
va autonominen asema, kun 
taas tšekkiläisiä provinsseja 
hallittiin suoraan keskushalli-
tuksen toimesta. 

Mutta vuoden 1946 loppupuo-
lelle saakka keskushallituksen oli 
tehtävä kaikki vähänkin Slova-
kiaa koskevat päätöksensä yh-
dessä — myös ulko-, kauppa- 
ja puolustuspolitiikkaa koske-
vat — Slovakian paikallisparla-
mentin kanssa (Slovenská ná-
rodná rada, SNR). Nimi on pe-
riytynyt nykyisellekin Slovakian 
parlamentille. Tosin Slovakian 
autonomia tukahdutettiin kesän 
1946 jälkeen vaaleissa voitol-
listen kommunistien ja lyhytnä-
köisten tšekkiläisten ei-kommu-
nistien yhteisvoimin. Vallankes-
kitys loppuvuodesta 1946 edisti 
nimittäin vain kommunistien lo-
pullista valtaannousua.

Heti saksalaismiehityksen 
päätyttyä ja vallan vaihduttua 
maata hallittiin muodollisesti ko-
tiin palanneen ei-kommunisti-
sen presidentti Eduard Benešin 
dekreeteillä aina lokakuun lopul-
le 1945, jolloin väliaikainen kan-
salliskokous kokoontui. Benešin 
sodanjälkeiset dekreetit, jotka 
sisälsivät saksalaisen ja unka-
rilaisen vähemmistön sekä mui-

Valtiotieteiden tohtori Heikki LARMOLA:

”BENEŠIN DEKREETIT”

Eduard Beneš
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den miehitysaikaisten ”petturei-
den” kansalaisoikeuksien peruu-
tuksen ja omaisuuden takavari-
koinnin valtiolle, olivat pelkästään  
KVP:n juridista toimeenpanoa. 
Tosin presidentti oli yhtä mieltä 
hallituksensa saksalaisten ja un-
karilaisten kollektiivisesta syylli-
syydestä Tšekkoslovakian murs-
kaamiseen vuosina 1938 - 39 se-
kä siitä, että uusi tasavalta kuu-
lui vain ”kahdelle yhdenvertaisel-
le kansakunnalle, tšekeille ja slo-
vakeille”. Presidentin valta oli teo-
riassa suuri, mutta käytännössä 
valta keskittyi NF-hallituksen mi-
nisteriön presidiumiin, jossa kom-
munisteilla oli kaksinkertainen 
edustus ja hallitusohjelma KVP ol-
lessa heidän käyttämänään peu-
kaloruuvina.

Jo 19.5.1945, kolme päivää 
juhlallisen Prahaan paluunsa 
jälkeen presidentti Beneš jul-
kaisi dekreetin, jolla kumottiin 
miehityksen aikaiset omaisuu-
den juridiset järjestelyt, ja jolla 
valtion hallintaan takavarikoitiin 
saksalaisten, unkarilaisten, ”pet-
tureiden, kollaboraattoreiden” ja 
heidän järjestöjensä ja laitos-
tensa omaisuus. Tämä kasvatti 
Tšekkoslovakian sodanjälkeisen 
kansantalouden julkista sektoria 
merkittävästi jo ennen varsinai-
sia kansallistamisia.

 Presidentti julkaisi 19.6.1945 
kuuluisat kaksi ”rankaisudek-
reettiään” (retribuční dekrety). 
Niissä päätettiin natsirikollisten, 
pettureiden ja heidän avustaji-
ensa rankaisemisesta sekä yli-
määräisten kansantuomioistui-
mien perustamisesta. On sel-
vää, että dekreetit koskivat yh-
tä lailla unkarilaisia kuin saksa-
laisia.

Kaksi päivää myöhemmin, 
kesäpäivän seisauksena, pre-
sidentti antoi dekreetin ”saksa-
laisten, unkarilaisten, petturei-
den sekä tšekkiläisen ja slova-
kialaisen kansakunnan vihollis-

ten” maaomaisuuden takavari-
koinnista. Samalla määrättiin, 
että maaomaisuuden uusjakoa 
uuden maareformin  mukaises-
ti tšekkiläisille ja slovakialaisille 
pieneläjille ja vapaustaistelijave-
teraaneille oli kiirehdittävä.

Potsdamissa 17.7. - 2.8.1945 
kokoontuneet ”kolme suur-
ta” (Truman, USA, Stalin, NL 
ja Britannian Churchill, joka 
viimemainittu korvattiin kes-
ken konferenssin vaalivoiton 
saaneella Atleellä) hyväksyi-
vät saksalaisten karkottami-
sen Tšekkoslovakiasta.

He eivät kuitenkaan hyväksy-
neet unkarilaisten karkottamista. 
Britit ja amerikkalaiset olivat jo 
alunperin asiaa vastaan. Mutta 
Stalin, johon Prahan hallitus ja 
slovakit luottivat, asettui myös 
vastahankaan, koska Unkari oli 
voimakkaasti radikalisoitumas-
sa, ja kommunistien valtaan-
nousu Budapestissa neuvosto-
johtoisen valvontakomission ja 
Neuvostoliiton miehitysjoukko-
jen tuella näytti todennäköisel-
tä. Stalin ei aikonut sietää riito-
ja etupiirinsä sisällä. Riitapuka-
rit oli pakotettava ”veljiksi”.

Kuitenkin vielä 3.9.1945 pre-
sidentti Beneš peruutti saksa-
laisilta ja unkarilaisilta oikeuden 
Tšekkoslovakian kansalaisuuteen. 
Saksalaisten osalta järjestelyt jäi-
vät pysyviksi, mutta eivät unkari-
laisten.

Unkarin hallitus vastusti kii-
vaasti madjaarivähemmistön siir-
toa. Se tulisi kysymykseen vain, 
jos unkarilaiset ”toisivat maan 
mukanaan” eli Etelä-Slovakian 
alueita liitettäisiin Unkariin. Kiin-
nostavaa on, että myös kommu-
nistit riitelivät tiukasti keskenään 
näiden kansallisten intressien 
pohjalta. Ennen Stalinin määrää-
mää pakkosovintoa Stalinin val-
tapiiriin tulleiden Neuvostoliiton 
naapurimaiden, toisaalta Puo-
lan ja Tšekkoslovakian, toisaalta 

Tšekkoslovakian ja Unkarin kom-
munistit ajoivat maidensa puo-
lesta ekspansiivista politiikkaa 
toisiaan vastaan. Pakkosovinto, 
joka pakasti riidat yli 40 vuodek-
si, auttoi todella hälventämään 
niitä. Nykyinen rajarauha Puo-
lan, Tšekin, Slovakian ja Unka-
rin välillä on oikeastaan siis Sta-
linin ansiota.

Tšekkoslovakian ja Unkarin 
välillä yritettiin myös väestönsiir-
toja, mutta se kaatui jo Unkarissa 
asuvien slovakkien määrän pie-
nuuteen (slovakkien, jotka uskal-
sivat entisen herrakansansa kes-
kuudessa myöntää slovakialai-
suutensa). Tällöin slovakit ryhtyi-
vät ”slovakialaistamaan” unkari-
laisvähemmistöään. Kevääseen 
1947 mennessä vain 44 129 un-
karilaisvähemmistöön kuuluvaa 
oli työnnetty rajan yli Unkariin. 
Vähemmistön määrä oli huomat-
tava eli 418 000, kun koko Slo-
vakian väestö oli vielä tuolloin al-
le neljä miljoonaa. Myös Unkari 
kehotti antamaan Slovakian un-
karilaisille Slovakian kansalai-
suuden. Pakkosiirron kohteeksi 
maan sisällä joutui noin 255 000 
Slovakian unkarilaista. Toisaalta 
344 000 sai Slovakian kansalai-
suuden.

Vuonna 1948, kun unkari-
laiset painostivat maanmies-
tensä puolesta Prahan keskus-
hallitusta, ja Neuvostoliitto kii-
rehti yhä jyrkkenevään sävyyn 
Tšekkoslovakian ja Unkarin väli-
sen ystävyyssopimuksen solmi-
mista, toimet unkarilaisvähem-
mistöä vastaan lopetettiin. Heil-
le myönnettiin nyt yhtäläiset oi-
keudet Tšekkoslovakian kansa-
laisina - tällöin kommunistit oli-
vat jo ottaneet vallan Prahassa 
- ja menneet väärinkäytökset oi-
kaistiin.

Slovakian ja Unkarin välil-
lä olevat jännitteet perustuvat 
vuosisataiseen taustaan. 

Etenkin kaksoismonarkian 
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Saatatte ihmetellä, mutta Tšekin 
tasavallassa tällainen maailman 
harvinaisuus on. 

Jos haluatte nähdä tämän kiin-
nostuksen kohteen, teidän pitää 
matkustaa noin 60 km Prahasta 
itään Pardubicen suuntaan, jos-
sa maalauksellisella Elbe-joen 
seudulla sijaitsee pikkukaupunki 
nimeltään Kladruby nad Labem. 
Pitää muistaa, että se on nimen-
omaan ”nad Labem” eli Elben yl-
lä/luona, koska Kladruby nimi-
siä paikkoja on Tšekissä useam-
pia: aivan lähellä on Kladruby u 
Chlumce, sitten on kuuluisa kun-
toutuskylpylä Kladruby nad Sáza-
vou, Länsi-Böömissä löytyy myös 
Kladruby ja varmasti niitä on vie-
lä enemmän. Kladruby on nimit-
täin vanha tšekkiläinen sana, jo-
ka muodostui ilmaisusta ”rubat 
klády”, mikä tarkoittaa suurin piir-
tein kaataa ja käsitellä puita. Kos-
ka Böömissä on aina ollut paljon 
metsiä, uudet asukkaat joutuivat 
aikoinaan usein kaatamaan osan 
metsistä voidakseen rakentaa ta-
loja ja saada tilaa pelloille.

Mutta mitä niin erikoista Klad-
ruby nad Labemin kaupungissa 
on? Siellä on hevossiittola, joka 
on vanhin Euroopassa, sillä jo yli 
400 vuotta sitten täällä pantiin alul-
le vaunuhevosten erikoiskasvatus. 
Vuosien aikana täällä jalostettiin 
rotu ”vanhakladrubilainen hevo-
nen” Itävallan keisarin hovin sere-
moniatarkoituksiin. Nykyään Klad-
rubyn hevossiittolassa kasvate-
taan puhtaasti valkoisia ja mustia 
ns. raskaita hevosia sekä vaunui-
hin että ratsastukseen. Tämä van-
hakladrubilainen hevosrotu hyväk-

VOIKO KANSALLINEN 
KULTTUURIPERINTÖ OLLA – 
HEVONEN? 

syttiin ensimmäisenä maailmassa 
osaksi kansallista kulttuuriperin-
töä. Näin ensimmäistä kertaa eläin 
nähdään virallisesti elävänä taide-
teoksena. Vanhakladrubilaista he-
vosta, jolle on tyypillinen kuperan-
muotoinen pää (ns. downface), pi-
detään eläintieteellisesti ainutlaa-
tuisena rotuna. Sen takia Kansal-
linen siittola Kladruby nad Labem 
saa valtion tukea vanhakladrubi-
laisen hevosen kasvatuksen jat-
kamiseksi geneettisenä reservinä 
ja siittolan kansallisen kulttuuripe-
rinnön säilyttämiseksi.

Joka kesä Kladrubyssa järjes-
tetään ”Hevosajopäivä”, jolloin 
isolla kentällä esitetään hevosten 
upeita taitoja. Arvokkaannäköisi-
nä ja hyväryhtisinä hevoset ra-
vaavat yksi-, kaksi-, kolmi- ja jo-
pa kuusivaljakkona perässään 
vanhanaikaiset vaunut, ja esittä-
vät erilaisia kuvioita ja temppuja. 
Myös ratsastustaitoja esitetään 
sekä kouluratsastuksena että es-
teratsastuskilpailussa. Ratsasta-
jat esiintyvät myös vanhanaikai-
sissa puvuissa ja näyttävät ylei-
sölle, millä tavalla ennen vanhaan 
ratsastettiin. Ei ihme, että Tans-
kan kuningatar Margareeta II on 
jo pari kertaa ostanut kaksi paria 
näitä ainutlaatuisia hevosia omal-
le kuninkaalliselle hovilleen.

Näin tämä arvokas vanhaklad-
rubilainen hevosrotu kaunistaa läs-
näolollaan, ei vain monia merkittä-
viä kaupunkeja Keski-Euroopas-
sa, vaan se on päässyt aina Poh-
joismaihin saakka, kauas omasta 
kehdostaan Elben rannalta.

Blanka Lemmetyinen

aikana 1867 - 1918 unkarilaiset 
pyrkivät madjarisoimaan kaikki 
slaavilaiset vähemmistöt hallit-
semissaan valtakunnan osissa. 
Slovakkien kansallisen instituu-
tio ”Matica Slovenská” (sittem-
min uudelleen perustettu ja vielä-
kin keskeinen instituutio) oli kiel-
letty, vaikka itse Itävallan keisari 
ja Unkarin kuningas Franz Josef 
oli antanut varoja sen perusta-
miseksi. Slovakkeja myös estet-
tiin saamasta korkeampaa kou-
lutusta, ja myös edustus kaksois-
monarkian valtioelimissä kiellet-
tiin. Unkari ei päästänyt helpol-
la irti otettaan vanhasta Ylä-Un-
karistaan eli Slovakiasta edes v. 
1918. Vasta Trianonin sopimus 
1920 toi Slovakian lopullises-
ti tšekkien yhteyteen. Silti Unka-
ri pyrki palauttamaan eri keinoin 
1920- ja 1930-luvuilla vaikutus-
valtaansa. Slovakian oikeisto-
johtajat suostuivat vuonna 1939 
irtautumaan tšekeistä ja alistu-
maan Hitlerin ”suojelukseen” 
vain siksi, että Führer uhkasi hei-
tä unkarilaisilla. Siitä huolimatta 
Unkari otti natsidiktaattorin suos-
tumuksella haltuunsa laajoja osia 
Etelä- ja Itä-Slovakiasta vuosina 
1938-39 — siis jo ennen maail-
mansodan puhkeamista. Slova-
kian sodanjälkeiset reaktiot olivat 
siis samanlaista kostoa unkarilai-
sia vastaan kuin tšekkien vastaa-
vat reaktiot saksalaisia vastaan. 
Historian aave kummittelee Kes-
ki-Euroopassa vieläkin.

Eduard 
Beneš
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Vantaan Lumon lukio syntyi vuo-
si sitten Korson ja Koivukylän 
lukioiden yhdistymisestä Kor-
son keskustaan, aivan junara-
dan viereen. Koivukylän enti-
senä opiskelijana tiedän kou-
luni olleen aina aktiivinen kan-
sainvälisissä vaihto-ohjelmissa. 
Se on tehnyt jo monta vuotta yh-
teistyötä prahalaisen Akademické 
gymnáziumin kanssa. Muistan 
hyvin, kuinka koulumme opis-
kelijoita ensimmäisiltä lukiovuo-
siltani lähti joka vuosi Prahaan. 
Abiturienttina uudessa nykyai-
kaisessa Lumossamme sain nyt 
mahdollisuuden osallistua Pra-
ha-projektiin, joka osaltani myös 
väritti viimeistä lukuvuottani.

Lumon lukio kävi lukuvuon-
na 2003-2004 myös Pariisissa 
ja Lontoossa, mutta vain Praha-
projektin osalta lukiossamme oli 
molemminpuolinen vaihto-ohjel-
ma.

Olimme Prahassa 8. – 15. 
joulukuuta 2003 ja tutustuimme 
tietenkin Prahan tunnetuimpiin 
nähtävyyksiin, kuten Prahan lin-
naan, Vanhan kaupungin auki-
oon ja Kaarlen siltaan. Kävimme 
kuitenkin myös Prahan ulkopuo-
lella Křivoklát -nimisessä linnas-
sa ja historiallisessa Kutná Ho-
ran kaupungissa, jossa oli aikoi-
naan hopeakaivoksia ja yllätyk-
seksemme myös aito luukirkko.

Meille suomalaisille matka 
Prahaan oli todellinen histori-
an oppitunti, koska prahalaisten 

ystäviemme lukio Akademické 
gymnázium, joka sijaitsee aivan 
Prahan keskustassa, on myös 
erittäin vanha rakennus tai oike-
astaan vanha luostari. Koululla 
on pitkä ja runsas historia, sillä 
monet tšekkiläiset kuuluisuudet 
opiskelivat siellä nuorena.

Minulle, jo kokeneena Pra-
han kävijänä, matka oli kuitenkin 
hyvin paljon erilainen kuin aikai-
semmat, koska nyt pääsin vih-
doin tutustumaan tšekkiläisten 
nuorten elämään. Pääsimme 
juttelemaan nuoria kiinnostavis-
ta asioista ja meillä oli erittäin iki-
muistoinen viikko keskieuroop-
palaisen kulttuurin parissa.

Katsastimme myös tšekkiläis-
ten nuorten yöelämää, ja voin 
sanoa, että heillä on meno vielä 
kovempaa kuin täällä pohjolas-
sa. Yritin puhua tšekkiäkin sen 
verran, mitä olen oppinut vuosi-
en varrella. Olenhan käynyt nuo-
rempana vuosittain mummoni 
luona Prahan keskustassa, kos-
ka äitini on tšekki.

Prahalaiset tulivat sitten seu-
raavana vuonna huhtikuun toi-
seksi viimeisellä viikolla käy-
mään Suomessa ja uudessa 
nykyaikaisessa Lumossamme 
Korson keskustassa. Olimme 
järjestäneet heille ohjelmaa sa-
malla tavalla heille kuin he oli-
vat järjestäneet meille. Nähtävi-
nä olivat Heureka, Suomenlin-
na, Viron risteily, Porvoo ja Hel-
sinki-päivä. Yksi päivä oli va-

rattu myös pelkästään perhei-
den yhdessäololle. Tarjosimme 
vieraillemme myös suomalai-
sia ruokia, ja erikoisimpia niis-
tä tšekkiläisille oli kaurapuuro ja 
mämmi, jota meillä vielä oli pää-
siäisestä jäänyt tarjottavaksi. He 
söivät mämmiä mielenkiinnolla 
ja sanoivat meille lohdutuksek-
si, että ”ei se niin pahaa ole mil-
tä se näyttää”. Viimeisenä ilta-
na kokoonnuimme kaikki yhteen 
Lumon saunaosastoon, missä 
pidimme buffet -illallisen ja kat-
soimme isolta valkokankaalta 
valokuvia, joita olimme ottaneet 
koko projektin ajalta. Rehtorim-
me jakoi lahjoja, ja me kaikki va-
kuutimme ystävyyden jatkuvan 
tulevaisuudessakin.

Tällaisen kansainvälisen 
vaihto-ohjelman parhaat puolet 
piilevätkin juuri siinä, että nuoret 
kokevat asioita ja näkevät kult-
tuurin aitouden tällä tavalla pal-
jon paremmin kuin lukemalla kir-
joista tai katsomalla televisiosta. 
Sitä paitsi saimme kokemusten 
lisäksi myös elinikäisiä ystäviä.

Jani Lemmetyinen 

Vantaan Lumon lukion 
kansainvälinen vaihto-ohjelma



Kaihoisa tervehdys Prahasta myös taidemaala-
ri, graafikko Josef Velčovskýlta, joka on viettä-
nyt Suomessa parikymmentä kesää vaimonsa Ro-
manan kanssa. Toistakymmentä vuotta myös pa-
riskunnan pojat Maxim ja Křystof olivat vanhempi-
ensa mukana.

Pojat ovat jo aikuistuneet ja jatkavat isältään perit-
tyä luomisvoimaa: kumpikin on kouluttautunut tai-
teilijaksi. Maxim on jo nimekäs uuden sukupolven 
muotoilija. Křystof valmistui graafikoksi, mutta in-
nostui sen jälkeen opiskelemaan myös teologiaa.

Heidän tuttu reittinsä Suomeen käy Ruotsista Ah-
venanmaan kautta Korppooseen, joka on ensim-
mäinen pysähdyspaikka. Siellä he viihtyvät viikon 
tai kaksi ilmojen mukaan, kunnes yhtäkkiä ilmaan-
tuvat Helsinkiin. Helsingissä selvitetään ensin kaik-
ki kiinnostavat näyttelyt ja tapahtumat, jotka ovat 
heille jo ”must”. Yöksi on sitten jo päästy seuramme 
jäsenen ja vieraanvaraisen Rantasaaren Ollin luok-
se Keravalle, jossa sitten jossain vaiheessa järjes-
tetään jokavuotinen ystävien tapaaminen ja jossa 
jäsenellämme Kuittisen Kallella on lusikka sopas-
sa tai lohi laudassa. Suomalainen graafikko, pro-
fessori Pentti Kaskipuro on kuulunut Velčovskýjen 
ystäväpiiriin jo 80-luvulta. Kaskipuro oli viime kesä-
nä kutsunut heidät ja muita ystäviä luokseen oma-
kotitaloonsa, jonka ympärillä on vaikuttava luon-
nonvehreä pihapiiri. Professori, jonka oppilaina 
ovat olleet monet nykyään kuuluisat suomalaiset 
taiteilijat, tervehti kollegaansa Josefia soittamal-
la huuliharpulla ”Oi, Josef, Josef...”. Vakiotapah-
tumiin, joissa Velčovskýt ovat vierailleet jo useam-
man vuoden ajan, kuuluu esim. Keravan valkosipu-
lifestivaali ja Taiteiden Yö Helsingissä sekä Retre-
tin vuotuinen näyttely.

Josef Velčovskýn terveiset 
Prahasta

Osa kesälomasta on vietettävä ehdottomasti rau-
hassa. Sitä tarjoaa seuramme jäsen Aki Suutari-
nen Kangasalla. Akin mökki järven rannalla on ol-
lut jo useana kesänä heidän piilopirttinsä. Kanga-
salla järjestettiin sekä viime että tänä kesänä Jo-
sefin grafiikantöiden näyttely. Mahdollisuuden täy-
delliseen rentoutumiseen on parina viime kesä-
nä tarjonnut myös Masa huvilallaan Puumalassa. 
Velčovskýt todella nauttivat suomalaisystävien tar-
joamasta yksityisestä rauhasta, jota ei voi kuvitel-
lakaan Prahan miljoonakaupungissa. Kun luonnon 
tarjoama rauha alkaa käydä jo korville, Velčovskýt 
piipahtavat eri puolilla Suomea mielenkiintoisissa 
näyttelyissä ja tapahtumissa. Tai he saattavat soit-
taa ja sanoa: ”Ollaan taas Helsingissä, voisimme-
ko tulla...”.

Eräänä iltana kännykkäni pirahti. Taustalta kuului 
määriläistä kansanmusiikkia ja - laulua, niin kuin 
vain Tšekissä osataan. Siihen Romana väliin: ”Ol-
laan Trojan linnassa olutfestivaaleilla. Dana Zátop-
kovákin on täällä ja monta tšekkiläistä urheilijaa.” 
Yksi jos toinenkin halusi kertoa terveisensä Suo-
meen - kunnes Romanan kännykän akku pimahti. 
- Siis kaihoisat terveiset Prahasta.
 
Pirkko Järvinen



Lämmin tervehdys myös Dana Zátopkoválta, Sa-
tupekan ikinuorelta leskeltä, joka viihtyi Ateenan 
Olympialaisissakin v. 2004 kolmisen viikkoa asuen 
keskustan hotellissa muiden Tšekin Olympiamita-
listien Klubin jäsenten kanssa.

Vähän Dana valitteli kisojen aikaista kuumuutta ja 
alituista, tosi ”jämptiä” turvatarkastusta joka pai-
kassa. Jokainen kisavieras tietysti ymmärsi hyvin, 
miksi tarkastukset olivat välttämättömiä. Hyvin Da-
na jaksoi vielä 82-vuotiaana seurata urheilijoiden 
menestystä. Vapaa-aikaakin jäi, ja kolmasti Dana 
oli pulahtanut uimaan meressä. Uinti oli virkistä-
nyt ihmeellisesti siinä kuumuudessa. Kotimaassa 
riittää myös vientiä. Olympiamitalistien Klubi toimii 
aktiivisesti järjestäen usein erilaisia tapahtumia ja 
tapaamisia. 

Klubin aktiivijäseniä ja toimijoita ovat Danan lisäksi 
mm. Imrich Bugar, joka Helsingin EM-kisoissa 1994 
jätti jäähyväiset kilpaurheilulle. Syyskuussa – muis-
tattehan, että Emil Zátopek oli syntynyt ihan sama-
na päivänä ja vuonna kuin Danakin eli 19.9.1922 
- Klubin jäsenet tekivät retken Emilin hautapaikalle 
Rožnovin kansallispuistoon Böömin ja Määrin raja-
seudulle. Emil haudattiin v. 2001 entisen kuuluisan 
kiekkojätin Ludvík Daněkin vierelle. 

Danĕk piti hallussaan kiekonheiton maailman-
ennätystä kymmenkunta vuotta, kunnes Ruotsin 
Ricky Bruch rikkoi tšekkiurheilijan ennätyksen. Se-
kä Daněk aikoinaan, että Imrich Bugar vieläkin oli-
vat kooltaan jättimäisiä. Heidän kainalonsa alta 
meikäläinenkin on kulkenut hipaisematta mennen 
tullen. Heidän kenkiinsä meikäläisen kenkiä sopi-
si kaksi. Sopusuhtainen heittäjä Jan Železný on 
myös Klubin peruskalustoa ja aina kaikessa mie-
lellään mukana. Arvaatte, miten sydäntä sykähdyt-
ti saada Ateenasta kortti, jossa olivat seitsemän 
tšekkiläisen urheilijan tervehdykset, mukana Da-
nan lisäksi mm. Imrich Bugar, Jan Železný ja kym-
menottelija Tomáš Dvořák.

Dana tosiaankin täytti tämän vuoden syyskuun 
19. päivänä 83 vuotta. Tänä kesänä hän jätti mui-
den keihäänheittäjien valmentamisen vähemmäl-
le keskittyen Helsingin MM-kisojen seuraamiseen. 

Terveisiä uskolliselta 
Suomen ystävältä

Danahan – itse kaksinkertainen keihäänheiton mi-
talisti – valmensi viime vuodet neljää tšekkiläistä 
mieskeihäänheittäjää. Heistä parhaiten on pärjän-
nyt Mirek Guzdek, joka Ateenassa ei päässyt kei-
hään loppukilpailuun. Dana on kuitenkin lupautu-
nut pitämään Guzdekille tekniikkapalavereita. Da-
na oli kutsuttu Helsingin MM-kisoihin tänä kesänä, 
mutta hän halusi säilyttää Helsingin Emilin kultaa-
mana muistoissaan.

Dana toivottaa seuramme jäsenille hyvää syk-
syn jatkoa muistellen mielihyvällä meitä, jotka ai-
na olemme muistaneet Danaa ja Emiliä terveisin. 
”Sano terveisiä kaikille ja kiitos!”

Pirkko Järvinen

Mannerheimintie 5 C, Helsinki, 
puh. 09-6937 9545 
www.csa.cz  ja   www.czechairlines.fi

Kaupunki- ja Elämyslomat Euroopan Sydämiin!
Paras Tšekin matka alkaa OK-Matkoista.

Soita ja kysy lisää!
OK-Matkat Oy
Pieni Roobertinkatu 13 B, 00130 Helsinki
puhelin (09) 615 555  faksi (09) 615 55600
myynti@ okmatkat.fi www.okmatkat.fi



Suomi–Tšekki-seura ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään tiistaina 29.11.2005 kello 18.00.
Kokouspaikka on kokoustila osoitteessa Rapakivenkuja 2 C, 
00710 Helsinki (Pihlajamäki)

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n määräämät asiat

-   Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
-   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
-   Esityslistan hyväksyminen
-   Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
     kaksi ääntenlaskijaa
-   Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
-   Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heidän varamiehensä 
-   Vahvistetaan seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma ja siihen 
     liittyvä talousarvio
-   Kokouksen päättäminen

Suomi–Tšekki-seura ry:n johtokunta

Kulkuyhteydet Rapakivenkujan bussipysäkille:
 Helsingin Rautatientorilta Bussi 71. Ajoaika noin puoli tuntia.
 Malmin asemalta: Bussi 79. Ajoaika noin 10 minuuttia.
Kävelymatka Pukinmäen asemalta on alle 1 km.
Reitti Eniron puhelinluettelon karttasivulla 66.
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