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Arvoisat lukijat! 

Kädessänne on nyt Näköala-lehden 50-vuotisjuh-
lanumero. Ensimmäinen Näköala ilmestyi Näkö-
ala Tšekkoslovakiaan -nimisenä syyskuussa 1961 
(kuva vasemmalla lehden ensimmäisen numeron 
kannesta). Kyseisessä numerossa kirjoitettiin mm. 
Tšekkoslovakian 5-vuotissuunnitelmasta, Brnon 
messuista, XII työtätekevien filmifestivaaleista, uu-
den kouluvuoden alkamisesta, ihmeitätekevästä pa-
rantolasta ja esiteltiin uusi elokuva Öinen vieras. Li-
säksi kamera vieraili Euroopan sydämessä. 

Suomi–Tšekkoslovakia-seura oli jo perustettu ai-
kaisemmin, 1940-luvun loppupuolella, mikä ilme-
nee sivulla 4 olevasta lehden vanhasta pääkirjoi-
tuksesta. Tuolloin, v. 1998 seura juhli 50-vuotista 
taivaltaan. Nyt on siis lehden vuoro juhlia!

Vuodesta 1961 lähtien Suomi–Tšekkoslovakia-
seura (myöh. Suomi–Tšekki-seura) on julkaissut jä-
senlehteään joka vuosi vähintään yhden numeron.
Alkuaikoina lehti ilmestyi kesätaukoa lukuunotta-
matta kerran kuussa. Näköala on vanhin Suomessa 
ilmestyvä Tšekkiä käsittelevä lehti. Vaikka yrittäjiä 
on ollut tällä alueella muitakin, on niiden julkaisu-
historia jäänyt paljon vaatimattomammaksi. Leh-
temme on ennen kaikkea järjestölehti ja panostaa 

Kaksi pikajuoksijasukupolvea samalla radalla. Eu-
roopan nopeimmaksi mieheksi v. 1961 mainittu 
Tšekkoslovakian sprintterimestari Vilém Mandlík, 
jonka paras aika 100 metrillä on 10,2, on saanut 
seuraajan, kuten kansikuvassa nähdään. Pikku-
Mandlík on ylpeä isänsä saavutuksista ja aikoo var-
tuttuaan ottaa tämän paikan edustusjoukkueessa.
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Puheenjohtajan palsta
Hyvät lukijat!

Suomi–Tšekki-seura piti vuosikokouksensa helmi-
kuussa Tšekin tasavallan suurlähetystön tiloissa. 
Vuosikokous vahvisti seuran tilinpäätöksen ja hy-
väksyi toimintasuunnitelman sekä talousar vion täl-
le vuodelle. Kokous valitsi myös uuden hallituksen, 
jossa on viime vuoden tapaan kahdeksan jäsentä. 
Kokouspäivänä vallinnut kirpeä pakkanen ilmei-
sesti vaikutti siihen, että vuosikokoukseen hallituk-
sen lisäksi osallistui vain kaksi muuta seuran jäsen-
tä. Seuran hallituksessa vaihtui yksi jäsen, muut 
jäsenet valittiin uudestaan. Hallituksen 1. varapu-
heenjohtajana jatkaa Sirpa Seppälä, joka toimii 
myös seuran järjestämien tšekin kielen kurssien 
opettajana, ja 2. varapuheenjohtajana on Jari Aula, 
lehden päätoimittaja.

Ennen varsinaisen vuosikokouksen alkua uusi 
Tšekin suurlähettiläs Martin Tomčo kävi tervehti-
mässä läsnäolevia seuran jäseniä. Lyhyen keskus-
telun aikana tammikuussa tehtävänsä aloittanut 
suurlähettiläs toivoi tiiviin ja konkreettisen yhteis-
työn jatkuvan suurlähetystön ja Suomi–Tšekki-
seuran välillä. Yksi tällainen yhteistyötilaisuus 
tarjoutui toukokuun Eurooppa-päivänä, jolloin 
Suomi–Tšekki-seura osallistui päivystykseen Tšekin 
tasavallan osastolla Euroopan maiden teltassa 
Kampin torilla. Aikaisemmin talvella seuramme oli 
perinteisesti läsnä matkamessuilla mainostamassa 

ystävyysmaatamme kiinnostavana turistikohtee-
na. Seuran kotisivuilla ilmoitetaan Tšekkiin liittyvis-
tä tapahtumista, joihin seuran jäsenet ovat terve-
tulleita.

Keväällä seuramme toimisto joutui muuttamaan 
pois Helsingin Pihlajamäen kellaritiloista, koska ta-
lossa tehdyn remontin seurauksena toimistohuo-
neemme vuokra nostettiin melkein kaksinkertai-
seksi. Omaan tilaamme ei kuitenkaan tullut mitään 
parannuksia, päinvastoin olosuhteet seuran toi-
minnan kannalta huononivat. Sen vuoksi seuran 
hallitus päätti irtisanoa vuokrasopimuksen. Halli-
tuksemme jäsenellä oli onneksi mahdollisuus jär-
jestää meille toinen, vaikkakin paljon pienempi 
vuokratila, johon varastoimme tärkeimmät tavarat 
vanhasta toimistosta.

Toivotan kaikille Suomi–Tšekki-seuran jäsenille 
antoisaa ja virkistävää loppuvuotta!

Blanka Lemmetyinen

seuran toiminnan esittelemiseen. Lehden sisäl-
lön suhteen ei ole kuitenkaan ollut rajoituksia, ja 
kirjoittaa ovat saaneet kaikki kynnelle kykenevät 
talkoohengessä. Materiaali on koostunut paljon 
muustakin kuin kulttuurista tai yhteiskuntapolitii-
kasta – laidasta laitaan jokaiselle jotakin.

Tähän juhlanumeroon olen poiminut mukaan van-
hoja juttuja lehden aiemmista numeroista. Ne ovat 
mukana sellaisinaan ja herättänevät vanhemmassa 
jäsenkunnassa muistoja. Osa lehtemme kuvista on 
peräisin vanhoista Näköala-lehdistä ja tšekkiläisistä 
julkaisuista. Seuran aiempi puheenjohtaja Matti Lei-
kas edustaa vanhaa puheenjohtajakaartia vanhal-
la lehden pääkirjoituksella, mutta myös aiempi pu-
heenjohtaja Erkki Veräjänkorva muistelee seuran 
paikallistoimintaa Vantaan näkökulmasta. Entinen 

puheenjohtaja ja lehden päätoimittajanakin toimi-
nut Heikki Larmola muistelee seuran etsikkovuosia, 
kun Tšekkoslovakia jakautui ja aiheutti seuran toi-
minnan kannalta suuria muutoksia. Seuran emerita 
Pirkko Järvinen muistelee hänkin menneitä aikoja. 

Minä lehden nykyisenä päätoimittajana ilmai-
sen tyytyväisyyteni sen johdosta, että olen saanut 
toimittaa tämän 50-vuotisjuhlanumeron. Samalla 
paljastan, että Näköala-lehti ja päätoimittaja ovat 
iällisesti yhtä vanhoja. Noin vanhoista ajoista en kui-
tenkaan muista, enkä tiedä mitään, joten esitän vil-
pittömät kiitokset seuramme veteraaneille, jotka 
ovat olleet mukana kirjoittamassa muisteloita tähän 
numeroon.

Jari Aula , päätoimittaja



4
Sivu Näköala Tšekkiin -lehden numerosta 3/1998



5

laa alettiin käyttää koko lähetystön edustushu-
vilana. Siihen aikaan vastasin suurlähetystön 
puhelimeen ja tein töitä joitakin vuosia koko 
talolle. Kulttuurielämä oli silloin vilkasta, ja 
tempauduin siihen mukaan oppien tuntemaan 
tšekkikulttuurin kuuluisia lähettiläitä: mm. 
Janáček-kvartetin, Trávníček-kvartetin, jonka 
vieraana olin sitten asuen yhden kvartetin jä-
senen kotona ja kansantanssi- ja -lauluyh tyeen 
Lucka Uherské Hradištěsta, jonka jäsenten vie-
raana olin heidän luonaan viikon opastettuani 
heitä täällä pitkin Uuttamaata. Joensuun Laulu-
juhlilla oli kerran 35-jäseninen mustalaisorkes-
teri, jonka kanssa olin siellä viikon. Sinä aika-
na tulimme niin tutuiksi, että seurueen johtaja, 
joka arvoltaan vastasi meidän Hagertia, kut-
sui minut kotiinsa Brnoon. Tämä tyttöhän meni 
sinne parin viikon kuluttua. Se olisi tarina ja 
elämys erikseen! 

Sitten tuli tutuiksi kosolti eri alojen taiteili-
joita: oopperalaulajia, pianisteja jne. Kahdes-
ti olen ollut elokuvanteossa mukana; ensim-
mäinen kerta oli Heikki Takkisen tuottama 
”Pessi ja Illusia”, jossa Yrjö Kokon vaimoa esit-
ti tšekkiläinen näyttelijätär. Toinen elokuva oli 
tšekkiläis-suomalaista yhteistuotantoa: jää-
kiekkoaiheinen elokuva ”Reilu peli”, jota fil-
mattiin noin vuoden, puoliksi Suomessa ja 
puoliksi Tšekissä. Suomen valmentajaa esit-
ti itse Alpo Suhonen ja Kansallisteatteris-
ta oli mukana kolme näyttelijää. Päätähti oli  
Magda Vášáryová, ja muista tšekkoslovakialai-
sis ta näyttelijöistä muistan Július Satinskýn, 
Miloš Kopeckýn ja Václav Postráneckýn, jolta 
hiljakkoin sain terveisiä. Kaksi ensin mainittua 
ovat jo siirtyneet rajan taa. 

Kun sitten olin palannut Suomeen, mut-
ta taas joissain muissa asioissa - aina oli ystä-
vistä ja taiteesta kysymys - piti mennä kerran 
käymään Prahan kuuluisaan elokuvastudioon 
Barrandoviin. Aukaisin ensimmäisen (väärän) 
oven ja kukas siinä makoilikaan kameroiden ja 
minun edessäni sängyssä: Július Satinský! Voi 
sitä riemua, kun Satinský nousi sängystä kes-
ken ku vauksen minua halaamaan yöpukusil-

Pirkko Järvinen:

Yli 60 vuotta tšekkien kanssa!
Olen jo vanha, 80-vuotias, ja niistä vuosista 
on kulunut kuutisenkymmentä tšekkien kans-
sa. Olen nimittäin syntynyt urheiluperheeseen 
1931 ja jo noin v. 1948–49 vierailivat koto-
namme tšekkiläiset nyrkkeilijät Otakar Rade-
macher, Kurt Taube ja eräs Alois P., jonka suku-
nimeä en enää muista. Isäni oli nyrkkeilymiehiä 
ja siinä vaiheessa kuuluisa nyrkkeilytuoma-
ri – etenkin kehätuomarina. Hän oli sodan jäl-
keen ollut yhteydessä silloisen Tšekkoslovakian 
Nyrkkeilyliiton kanssa, josta tuli sittemmin mi-
nun etappini Prahassa. 

Edustin siis jo toista polvea liitossa, kun aloin 
käydä suomalaisnyrkkeilijöiden tulkkina Ostra-
van turnauksessa, jossa kävin 20 vuoden ajan. 
Nyrkkeilyliitosta Na Poříčílla tiesivät ystävä-
ni kysyä yli 20 vuoden ajan aina, koska Pirkko 
tulee taas Prahaan. Eräs Finnairin virkailija oli 
Prahassa kysellyt minua jostain hotellista. Vii-
dakkorumpu oli kiirinyt: ”Pirkko asuu nyt Paříž-
hotellissa.” Prahan ja myös Ostravan kaduil-
la saattoi tulla tuttu vastaan, joka ohimennen 
sanoi: ”Ahoj!” tai ”Nazdar!” ja meinasi men-
nä menojaan, kunnes kääntyi äkisti kantapäil-
lään: ”ah, to jseš ty!” Tapahtui kerrankin, kun 
Jiři Suchý oli teatteri Semaforin kanssa täällä 
esiintymässä ja kutsui minut Semaforiin, kun 
tulen taas Prahaan. En tiennyt, että ollessani 
heitä maanantaina saattamassa lentokentälle 
jo saman viikon perjantaina olin Prahassa. Me-
nin heti Semaforiin. He tulivat juuri näyttämöl-
tä, seisahtuivat silmät pyöreinä: ”Olemmeko 
vielä Helsingissä?!” 

Työurani Tšekkoslovakian lähetystössä aloitin 
kaupallisella osastolla 15.2.1954 saksan kielellä 
Kulosaaressa sijaitsevassa huvilassa. Parin vuo-
den kuluttua lähetystö korotettiin suurlähetys-
töksi, ja  olin oppinut puhumaan ainakin puo-
littain saksan seassa tšekkiä. En opiskellut sitä 
koskaan, vaan opin käytännössä – niin kuin lap-
si. Nykyään sentään kuulen sanoneeni kieliopil-
lisesti jotakin väärin. Eipä tuo ole tahtia haitan-
nut! 

V. 1957 muutimme osaksi Armfeltintiellä si-
jaitsevaa suurlähetystöä, ja Kulosaaren huvi-
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laan! Se oli jo vakiovitsi, nimittäin sen filmin 
suomalainen tuottaja Jussi Kohonen lähetti mi-
nut usein joko illalla myöhään tai aamulla ai-
kaisin viemään sanaa hotelliin näyttelijöille, 
että aamulla pitää olla kuvauksissa kello 6.00 
tai 8.00. Kohtasin kolme herraa usein yöpuku-
sillaan ja kommentti kuului: ”Sinä, Pirkko, olet 
ainoa nainen maailmassa, joka olet nähnyt kol-
me Tšekkoslovakian kuuluisinta miesnäyttelijää 
pyjamissaan!”

Voisin kirjoittaa kirjan kaikista hauskoista 
kommelluksista, joita matkalla tšekkien ja slo-
vakkien kanssa on näiden 60 vuoden aikana ta-
pahtunut.

Kaupallinen osasto muutti omilleen v. 1960 
Annankatu 25:een ns. Hopeataloon, jonka koko 

ylin eli 6. krs oli Tšekkoslovakian territoriota. En 
unohtanut urheilua enkä kulttuuria, vaan olin 
innolla mukana Tšekkoslovakian ja Suomen 
kanssakäymisessä. Prahassa oli sovittu Prago-
koncertin kanssa, että hoidan myös tänne buu-
kattujen tanssimuusikoiden asioita. 60–70-lu-
vuilla heitä olikin vaikka ”huru mykky”! Ja se 
tiesi heidän keskinäisiä erimielisyyksiä täkä-
läisten konserttitoimistojen asuinjärjestelyissä. 
Myös eräät lääkärit tulivat tutuiksi heidän on-
gelmissaan. Yksikin tunsi minut ensimmäisestä 
henkäyksestäni, ennenkuin ehdin sanoa nimeä-
ni, ja kysyi jo: ”Mitäs ne tšekit taas on tehny?” 
Lääkäreissä ja sairaaloissa kävin usein ehkäisy-
asioista synnytyksiin ja jopa kolmessa kuole-
mantapauksessa näiden 60 v. aikana.

Suomi–Tšekkoslovakia-seuraan olin liittynyt 
urheilun innostamana v. 1951. Samana vuonna 
lensin ensi kertaa Prahaan. Olin yleisurheilija-
na Suomen Opiskelijaliiton (joka kuului IUS:ään 
– Kansainväliseen Opiskelijaliittoon) joukku-
een kanssa kyseisen liiton ns. Maailmankisois-
sa Berliinissä. Seitsemän henkeä joukkuees-
tamme sai kutsun lentää ensin Prahaan, jossa 
asuimme IUS:n vieraina pari päivää. Prahas-
ta matkasimme junalla Berliiniin. Kisoissa olin 
maailman hirmujen joukosta jo päässyt 100 
m:n välieriin, kunnes juuri, kun olin valmistau-
tumassa seuraavaan starttiin, saapui joukkuet-
tamme johtanut Yliopiston Voimistelulaitoksen 
rehtori Klaus U. Suomela noutamaan minut ko-
ripallotyttöjen avuksi – he kun olivat rikkoneet 
niin monesti, että joukkueessa ei ollut enää 
täyttä lukua pelaajia. 

Surukseni minun oli toteltava mahtikäskyä ja 
jätettävä urani tärkein startti. Suomela vei mi-
nut Kansainvälisen Koripalloliiton johtohenki-
lön luokse saamaan kansainvälisen koripalloili-
jan kortin. Se minulla on vieläkin tallella, ja sitä 
koristaa amerikkalaisen Jonesin allekirjoitus! 
Mutta oma menetys/menestys harmittaa vie-
läkin 60 vuoden jälkeen. Meitä yleisurheilijoi-
ta oli vain kaksi: korkeushyppääjä Kuuno Hon-
konen ja minä. 

Kuuno tutustutti minut siellä Emil Zátope-
kiin. Se ystävyys kesti Emilin kuolemaan saak-
ka v. 2000. Juuri tätä kirjoittaessani minä, 80 v., 
sain päähäni kysyä, mitä Danalle kuuluu! Dana 
täyttää ensi vuonna 19. syyskuuta 90 vuotta. 
Hyvää kuului ja kiire oli – jonkun vuonna 1952 
Suomessa voimistelleen Alenan hautajaisiin! 
Terveisiä Danalta suomalaisille ystäville! Kori-

Haastamme teidät suomalaiset 
keihäsmaaotteluun Tšekki–Suomi. Huom! 
Tasaväkisyyden vuoksi vanha rouva 
Danalla on lattialuuta, jonka hän teki 
voittokeihäästään. Barboran keihäs on 
ihan oikea voittokeihäs. Jan-herra voittaa 
suomalaiset ilman keihästäkin.
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pallojoukkueessa pelasi seuramme jäsen Eevi 
Leppänen (nyk. Kaasinen), josta tuli voimiste-
lunopettaja, ja jonka presidentti Martti Ahti-
saari nimitti liikuntaneuvokseksi Eevin ansiok-
kasta työstä naisvoimistelun saralla. Eevihän on 
myös tunnettu ja rakastettu lausuja ja esiinty-
jä, joka monesti on ilahduttanut meitä taiteel-
laan. Aloitimme Eevin kanssa urheilu-uramme 
hiihdossa Annalan kentän ympäri sarjassa 4–6 
-vuotiaiden sarjassa! Eevi oli aina eka, minä 
toka ja identtinen kaksoissisareni Sirkka kol-
mas. 

 Siinä vaiheessa, kun Mirja Horstio aloitti seu-
ran kokopäiväisenä sihteerinä, oli seuramme 
yksi suurimmista. Suurimmat olivat Pohjola-
Norden, Suomi–Seura ja Suomi–Neuvostoliit-
to-seura, sitten seurasi Suomi–Unkari-seura ja 
sitten me, ja meitä oli parhaimmillaan 3500 jä-
sentä. Sen ajan ”suuria” puheenjohtajia olivat 
Jorma Uitto, Tapio Tapiovaara, Alpo Ruuth ja 
Kari Senius.

Tšekkoslovakian jakauduttua kahtia perustet-
tiin ensin Tšekki–Slovakia–Suomi-seura, jota 
johti Heikki Larmola. Valtioiden välit eivät ol-
leet kaikkein parhaimmat, ja sitten 15.2.1994 
perustettiinkin erikseen Suomi–Tšekki-seura 
puheenjohtajanaan Matti Leikas ja sihteeri-
nä allekirjoittanut Pirkko Järvinen. Puursim-
me hartiavoimin Matin kanssa yrittäen saada 
aikaan vähin varoin seurallemme lehteä jat-
kamaan upean ”Näköala Tšekkoslovakiaan”-
lehden perinteitä. Silloin olin jo leski ja lapset 
maailmalla. Niinpä tein sihteerin hommia il-
maiseksi istumalla usein kelloa vilkaisematta 
Paraistentiellä klo 23:een. Saimme aikaan leh-
dykäisen siellä Paraistentie 6:n toimistossa. 

Talon omisti lähetystö. Se oli ollut kaupallisen 
osaston asuintalo vuodesta 1957, jolloin olikin 
sille suurta tarvetta: 12 perheelle. Sen lisäksi 
oli muutama asunto muualta vuokrattuina. Sii-
nä vaiheessa talossa asui toimistomme lisäk-
si myös jääkiekkoilija Jaroslav Otevřel, joka oli 
halvaantunut pelatessaan Porin Ässissä. Tutus-
tuimme naapuriimme niin, että kun hän siirtyi 
kotimaahansa hoitoon, seuramme muisti häntä 
toimittamalla jäsenemme Stella Henrikssonin 
avulla Otevřelin vastavalmistuneen omakotita-
lon saunaan suomalaisen kiukaan. Jääkiekkopii-
rit olivat keränneet varat talon rakentamiseen 
ja tietokoneeseen, jota näimme hänen käyttä-
vän pitäen kynää suussaan ja klikkaamalla sil-
lä tarvittavia painikkeita. Paraistentiellä häntä 

hoiti tyttöystävän lisäksi roteva sairaanhoitaja-
terapeutti, tšekkimies, joka kanniskeli Otevřelia 
asunnossa tarpeen mukaan. Toivotamme hä-
nelle voimia omassa talossaan. Seuramme oli 
myös Hankkijan mukana toimittamassa kiu-
kaan Emil ja Dana Zátopekin kotiin Prahan Tro-
jaan.

Palatkaamme seuran historiaan: olin siinä vai-
heessa ”burn out”, kun seuramme muutti Pih-
lajamäkeen. Puheenjohtajana seurasi Matti 
Leikasta Vantaan osastosta Erkki Veräjänkorva, 
jonka Vantaan kaupunki nimitti kunniakkaas-
ti tämän jäädessä eläkkeelle kaupunginjohta-
jaksi. Sitä hommaahan Erkki oli alallaan ansiok-
kaasti tehnytkin. Vantaata edusti seurassamme 
ansiokkaasti myös tšekkiä sujuvasti puhuva 
Lauri Lapila, joka pari vuosikymmentä oli erit-
täin arvostettu hallituksemme jäsen. Lapila on 
antanut kaikkensa Vantaan kaupungin ja Mladá 
Boleslavin ystävyyskaupunkityölle – sitä emme 
unohda!

Viime vuodet olen ollut jo ikäni puolesta pois 
varsinaisesta seuratyöstä, mutta voisin kirjoit-
taa erillisen artikkelin kulttuuri- ja urheiluelä-
mästä, joka on kruunannut elämääni. Sanoi-
sin Tapio Rautavaaran sanoin: ” En päivääkään 
vaihtaisi pois”! Olen lennellyt Prahaan – joskus 
kaksikin kertaa viikossa – ja aina tavannut iha-
nia ihmisiä; parhaita ystäviäni ovat olleet suo-
mensukuinen Dana Zátopková, jonka esi-isä oli 
Hämeestä nykyiseen Inkeriin siirretty suomalai-
nen, ja joka 30-vuotisessa sodassa ratsumiehe-
nä joutui Määriin, rakastui siellä ja jäi maahan. 
Danan tyttönimi oli vielä Ingrová eli Dana Inke-
riläinen, joka heitti keihästä ja ihaili erästä juok-
sijaa jossain Määrissä tapahtuneessa kilpailuis-
sa – ja meni onnittelemaan tätä voitosta. Sillä 
lailla kaksi suurta tulevaisuuden urheilijaa koh-
tasivat toisensa todeten, että he olivat synty-
neet täsmälleen samana päivänä 19.9.1922.

Kummastakin tuli olympiamitalisti; Helsingin 
Olympialaisissa vuonna 1952 Emil voitti kolme 
kultamitalia: 5 000 m, 10 000 m ja maratonil-
la, Dana naisten keihäässä. Dana osallistui vielä 
Rooman kisoihin, joissa sai hopeamitalin 1960. 
Opastamillani seuran matkoilla olemme vierail-
leet Emilin ja Danan kotona ja istuskeleet hei-
dän puutarhassaan. Muistan kerrankin, kuinka 
eräs matkalaisemme Kotkasta puhkesi puhu-
maan kyynel silmäkulmassaan: ”Voi, jospa isä-
ni vielä eläisi ja saisin kertoa hänelle, että olen 
saanut tavata Satupekan henkilökohtaisesti hä-
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nen kotonaan!” Emil ja Dana olivat usein jo len-
tokentällä vastassa, kun seuramme matkalaiset 
tai nyrkkeilijät saapuivat Prahaan tai saapuivat 
hotelliin toivottamaan meidät tervetulleiksi. 

Taidemaalari-graafikko Josef Velčovský ja 
vaimonsa Romana ovat viettäneet kesälomaa 
Suomessa jo melkein 30 vuoden ajan – ja tu-
livat myös tänä kesänä elokuussa. Josefin atel-
jee Prahan keskustassa on ollut seuramatko-
jemme varma etappi. Myös heidän kodissaan 
olemme saaneet vierailla seuramme matkoilla 
koko ryhmänä. He tulivat meitä tapaamaan ho-
telleihimme, samoin kuin yksi kuuluisimmista 
sopraanoista Valtionoopperasta (eli Smetana-
oopperasta) Jindřiška Rainerová, Urheiluliiton 
johtajia, kultamitaliurheilijoita, kuten Emilin ja 
Danan lisäksi kiekkomiehet Ludvík Daněk ja 
Imrich Bugár! 

Emmekä voi unhoittaa käyntejämme Bert-
ramkassa kuuntelemassa sopraano Reneé Na-
chtigallováa ja baritoni Pavel Horáčekia laula-
massa Mozartin oopperoita. Kerran olin siellä 
yksin ja yht´äkkiä tajusin, mitä Nachtigallová 
lauloikaan oopperatekstin väliin: ”Soittakaa po-
jat oikein ja laulakaa oikein, paní Pirkko on ylei-
sön joukossa!” Olen yleensä tšekeille vain paní 
(rouva) Pirkko. Bertramkassa kävin usein. Nac-
tigallová on laulanut Suomessakin – olen kuul-
lut tätä Wienin Valtionoopperan taiteilijaa mm. 
Finlandiatalossa.

Olen menettänyt sydämeni Tšekin kulttuu-
rielämälle! Voin vain vaikeroida yksikseni sitä, 
että olen nyt niin vanha, etten muista enää kaik-
kien tuntemieni ihanien taiteilijoiden nimiä! 

Pitää myös muistaa, että seuramme erittäin 
pitkäaikainen hallituksen jäsen Tarmo Man-
ni vieraili Prahassa, Brnossa ja Bratislavassa 
esittäen suomenkielellä ”Mielipuolen päivä-
kirjaa” täysille saleille. Kuuluin Kansallisteatte-
rin 10-henkiseen ryhmään avustavana tulkki-
na. Peter Kerlich oli se tulkki, joka istui omassa 
kopissaan näkemättä edes näyttämölle, mutta 
oli aina tekstissä mukana – n. 5 sekuntia edel-
lä Tarmon repliikkiä. Ohjaaja Eugen Terttulan 
oli vaikea käsittää tšekkien ja slovakkien tapo-
ja tulla teatteriin viime hetkellä 5–7 min. en-
nen näytöksen alkua. Brnossa Terttula sanoi: 
”Nyt Pirkko, menet ulos ja otat ihmisiä käsivar-
resta kiinni ja kerrot heille, että suuri suomalai-
nen näyttelee kohta tässä teatterissa!” Minäpä 
tunsin tavat ja kansan luonteen ja tiesin, kuin-
ka ripeästi he meihin suomalaisiin verrattuna 

toimivat ja menin naisten vessaan Terttulaa pii-
loon. Katsoin kelloa: nyt on jo sali melkein täyn-
nä, nyt voin mennä vessasta ulos. Eikös vaan 
Terttula seissyt naisten vessan oven takana! Sa-
noin: ”Katsos vaan – teatteri on täpötäynnä!” 
Terttula ei koskaan kommentoinut asiaa. Tapa 
oli jumalaista, millä yleisö osasi Tarmon taiteen 
ottaa vastaan! Jokainen sai ovella pienen kuu-
lokojeen, jolla teksti välittyi heille niin, että he 
voivat nauttia Tarmon äänen vivahteista. 

Jarmo Sermilä on yksi seuramme peruski-
vistä; Jarmo on tehnyt miehen työn monikym-
menvuotisena hallituksen jäsenenä. Muusik-
kona hän esiintyi erittäin usein pianisti Emil 
Viklickýn parina Prahan – ja koko maan – mu-
siikkipiireissä ja teki Emilin kanssa monta moni-
tuista yhteistä levyä. Kiitolliset terveiset sinne 
Hämeenlinnaan Jarmolle!

Suomen nykypolven suurista taiteilijoista poi-
min vielä tähän nimen: Oiva Toikka! Hän kuului 
lähetystön vakiovieraisiin jo nelikymppisenä. 
Muun maailman tavoin tšekit ihailivat jo silloin 
hänen lasilintujaan ja muita luomuksiaan. Ja 
kun hän viimeisenä taiteilijana maailmassa sai 
jo nuorena vastaanottaa ”Lunning”-palkinnon, 
Oiva Toikka aloitti tutustumisensa maailman la-
sitaiteeseen Tšekin lasitaitajista ja -tehtaista ja 
läksi sieltä kiertämään maailmaa. Muistan rei-
tistä ainakin Meksikon, mutta missä hän mah-
toi kiertääkään – se oli nimittäin palkinnon tar-
koitus. Yksi hänen kolmesta pojistaan – Ville 
– oli kaksi kertaa Vantaan kaupungin ja Suo-
mi–Tšekkoslovakia-seuran kautta nuorisolei-
rillä Tšekissä. Ville on nykyään Kansallisteatte-
rin valomestari. Lähetystön väki, samoin kuin 
tšekkiläiset taiteilijat – designerit – ovat armot-
tomia Toikan töiden ihailijoita. Viime kesänä 
kävi kymmenkunta tšekki-ihailijaa, taiteilijaa ja 
journalistia Oiva Toikan 50-vuotistaiteilijajuh-
lan näyttelyssä Design-museossa. Nyt on Oiva-
kin 80-vuotias. Kiitos teille kaikille seuramme 
jäsenille, jotka olette edesauttaneet sitä, että 
tämä elämäni ja elämäntyöni on nyt elämäni 
rikkautta ja ihanien muistojen arvoista. 

Pirkko Järvinen 2011
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Muistoja Suomi–Tšekki-seurasta
Muistellessani tehtäviäni Suomi–Tšekki-seurassa aloitan vuodesta 1978, jolloin 
perustettiin Suomi–Tšekkoslovakia-seura ry:n Vantaan osasto ja minut valittiin sen 
puheenjohtajaksi. Seuran paikallisia osastoja oli eri puolla maata. Niitä ei rekisteröity 
yhdistyksiksi, vaikka ne toimivat varsin itsenäisesti ja niillä oli oma talous. 

Vantaalle osasto perustettiin lähinnä sen vuok-
si, että sen ja tšekkiläisen ystäväkaupungin  
Mladá Boleslavin suhteet olivat varsin vilkkaat, 
paitsi itse kaupunkien, niin myös kaupunkilaisten 
kesken (esim. urheilussa). Vantaan kansainvälisil-
le lastenleireille osallistui vuosittain säännöllisesti 
lapsiryhmä Mladá Boleslavista, jonne vastavuoroi-
sesti vuosittain lähti lapsiryhmä Vantaalta. Näissä 
vaihdoissa syntyi pysyviä ystävyyssuhteita lasten ja 
nuorten kesken.

Kaupunki tuki jonkin verran osastoa taloudelli-
sesti ja antoi osaston käyttöön tarvittaessa kokoon-
tumistiloja. Erityisen suosittuja olivat kesämatkat 

kaupungin Mölandetin saaressa omistamalle hu-
vilakiinteistölle, jonne olivat tervetulleita myös ne-
kin seuran jäsenet, jotka eivät kuuluneet Vantaan 
osastoon. Osasto järjesti myös suosittuja yleisöti-
laisuuksia, joissa esiintyi tšekkiläisiä taiteilijaryh-
miä. 

Osaston toiminta jatkui Tšekkoslovakian ja Suo-
mi–Tšekkoslovakia-seuran jakaantumiseen asti. 
Samalla päättyi minun tehtäväni puheenjohtaja-
na. Osaston sihteerinä oli Lauri Lapila, jonka panos 
tšekin kielen taitajana ja tulkkina oli osaston toi-
minnalle merkittävä.

Kuva esittelee Tampereen osastoa. Kuva: Tarja Valkama
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Seuran jäseninä osallistuimme vaimoni kanssa 
muutamille seuran matkoille, erään kerran myös 
alle kouluikäisen poikamme kanssa. Mielessäni 
on kuva pikkupojasta, joka istuu hieman kyyryssä 
ikävystyneen näköisenä helteisessä Prahassa ka-
dun reunakivellä käsi poskella liikennettä katsellen. 
Joukko aikuisia seisoo tiiviinä ryhmänä katukäytä-
vällä kuunnellen innostuneen näköisenä selostusta 
jostain vanhasta rakennuksesta. 

Mielikuva ja myös valokuva eräältä myöhem-
mältä seuran matkalta: Emil Zátopek istumas-
sa puupenkillä maakellarin edessä takanaan Pirk-
ko Järvinen lasi kädessä ja hänen takaansa Dana 
Zátopková tulossa kellarista kädessään pullo itse 
tehtyä kotiviiniä. On kesä 1996 Atlantan kesäolym-
pialaisten aikaan. Emil ja Dana ovat saaneet sinne 
kutsun kunniavieraina. Dana kertoo, että Emil ei 
jaksanut enää sinne lähteä.

Syyskokouksessa 3.11.2003 minut valittiin Suo-
mi–Tšekki-seuran hallituksen puheenjohtajaksi, jo-
hon tehtävään olin suostunut, mutta ikäni vuoksi 
vain lyhyeksi ajaksi. 

Olin puheenjohtajana kolme vuotta, minä aika-
na valmisteltiin seuralle uudet säännöt. Ne hyväk-
syttiin ensimmäisessä käsittelyssä syyskokoukses-
sa 24.11.2004 ja sääntöjen edellyttämässä toisessa 
käsittelyssä kevätkokouksessa 6.4.2005. 

Uudistuksen keskeisiä muutoksia oli siirtyä kah-
desta jäsenkokouksesta, kevät- ja syyskokoukses-
ta, yhteen keväällä pidettävään vuosikokoukseen. 
Aikaisempien sääntöjen edellyttämään palkattuun 
toiminnanjohtajaan ei enää pitkiin aikoihin ollut ol-
lut varaa. Vanhoissa säännöissä oli myös eräitä tul-
kintaongelmia.

Ennen sääntöuudistusta seuran toiminnanjoh-
tajan tehtävät järjestettiin johtokunnan jäsen-
ten vapaaehtoistoimintana. Esimerkkinä tehtä-
vistä ja työnjaosta on vuosi 2004. Hallituksen 
sihteeriksi nimettiin Lauri Lapila, joka oli myös 
1. varapuheenjohtaja, ja taloudenhoitajaksi Ka-
lervo Kattelus. Toimiston hoidosta vastasivat 
Hilkka Pynnönen ja Marja-Leena Tuuri. Kotisi-
vujen ylläpito ja jäsenlehden julkaisu oli Markus 
Hihnalan vastuulla. Muut hallituksen jäsenet 
olivat: Raija Kauppinen (toinen varapuheenjoh-
taja), Leo Bessonoff, Heikki Larmola ja Blanka 
Lemmetyinen. Hallituksen kokouksiin osallistui 
asian tuntijana Pirkko Järvinen. Hallitus kokoon-
tui v. 2004 12 kertaa. Jäseninä myöhemmissä 
toiminta-aikani hallituksissa ovat olleet myös 
Antti Virtanen, Sirpa Seppälä, Jari Aula ja Pirk-
ko Kattelus.

Asioiden hoidon jämäköityi, kun vuoden 2005 
alusta palkattiin osa-aikaiseksi toimistonhoitajaksi 
Sirpa Seppälä. Hänen tehtäviinsä kuului mm. toimi-
minen seuran sihteerinä.

Seuran sähköpostiosoite ja internet-kotisivut oli-
vat osoittautuneet hyvin tarpeellisiksi, mutta ko-
tisivujen kehittäminen ja uudelleenorganisoin-
ti osoittautuivat hyvin tarpeellisiksi. Tehtävän otti 
hoitaakseen seuramme jäsen Timo Hanhela Ou-
lusta. Samalla sovittiin yhteistyöstä Helkama-Auto 
Oy:n kanssa škoda-auton esittelemisestä kotisivuil-
la.

Seuran jäsenlehti sai 2005 uuden päätoimittajan. 
Tehtävästä sovittiin seuramme jäsenen Jari Aulan 
kanssa, jonka toimesta julkaistiin vuoden lopulla 
jäsenlehti. Hänen kanssaan on sovittu parin jäsen-
lehden julkaisemisesta vuodessa.

Seura alkoi järjestää tšekin kielen perus- ja jatko-
kursseja, joista tuli ilahduttavan suosittuja. Opetta-
jina ovat olleet Sirpa Seppälä ja Markéta Pedrono-
vá.

Seura oli mukana vuosittain järjestetyillä matkai-
lumessuilla Helsingin Messuhallissa. Yleisö osoitti 
kiinnostusta toimintaamme kohtaan tekemällä lu-
kuisia kyselyjä, osallistumalla kilpailuumme ja otta-
malla jaettavaksi varattua materiaalia.

Tšekin tasavalta liittyi EU:n jäseneksi 1.5.2004. 
Tämän vuoksi tasavallan toimesta järjestettiin usei-
ta tilaisuuksia, mm. pääministeri Vladimír špidla 
ja presidentti Václav Klaus vierailivat maassamme. 
Seuramme oli myös huomioitu näihin tilaisuuksiin 
niin, että sen edustajat kutsuttiin näihin tilaisuuk-
siin. Samoin seura on kutsuttu Tšekin tasavallan 
kansallisuuspäivänä suurlähetystön järjestämiin ti-
laisuuksiin.

Puheenjohtajana toimiminen vei yllättävän pal-
jon aikaa, mutta oli myös hyvin mielenkiintoinen 
ja antoisa tehtävä. Muistan kiitollisena kanssani 
puurtaneita, ja kaikkia niitä seuran jäseniä, joiden 
kanssa minulla oli ilo toimia.

Erkki Veräjänkorva

(kaupunginjohtaja 
hallinto-opin kand. 

ent. Vantaan apulaiskaupunginjohtaja)
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Kun ystävämaa jakautui alta, Suomi–Tšekkoslovakia-
seura veteli viimeisiään. Lopulta se pirstaloitui kol-
meksi hyvin eriseuraiseksi järjestöksi. Seuran hajotti 
ympäröivä yleiseurooppalainen poliittinen todelli-
suus, sukupolvien väliset erot toimintatavoissa ja 
vanhempien jäsenten vaikeus luopua niistä sekä 
myös nuoremman sukupolven poliittiset ennakko-
luulot vanhaa ”kommunistiseuraa” kohtaan. Näin 
on siitä huolimatta, että olimme Tšekkoslovakia-
seuran aiemman puheenjohtajan Kari Seniuksen 
kanssa samettivallankumouksen jälkeen juuri teh-
neet parhaamme, että poliittisesta leimasta pääs-
täisiin. Sitä paitsi uusi toiminnanjohtaja ei taatusti 
ollut vasemmistolainen. Pidettiinhän seuran kesä-
kokous vuonna 1993 Ostrobotnian ”Jääkäri”-salissa, 
vaikka se ei ollutkaan uuden nuoren toiminnanjoh-
tajan tietoinen valinta. Minua moinen symboliikka 
huvitti kovasti. Pirkko Kauppinen, toiminnanjohta-
jamme, oli niin paljon nuorempaa sukupolvea, että 
hän ihmetteli, mille naureskelin.

Olin Suomi–Tšekkoslovakia-seuran viimeinen pu-
heenjohtaja. Minut valittiin seuran syyskokoukses-
sa 1992 huolimatta siitä, että varoitin etukäteen 
aikeistani lähteä Prahaan opiskelemaan kaute-
ni loppupuolella. Tuolloin ei kuitenkaan ollut enää 
paljon vaihtoehtoja. Edeltäjäni, henkisten alojen 
kymmenottelija Kari Senius oli jo päättänyt omas-
ta ja perheensä suuresta elämänmuutoksesta: Se-
niukset olivat muuttamassa Prahaan. Kari lähti per-
heineen Suomesta alkuvuonna 1993 juuri kun olin 
aloittamassa kauttani. Kohta sen jälkeen minunkin 
Prahaan lähtöni syksyksi varmistui. Olin hiukan ai-
emmin jäänyt virkavapaalle ulkoasiainministeri-
östä. Toisin kuin ystäväni Kari, en kuitenkaan ollut 
muuttamassa loppuiäkseni, vaan vain muutamak-
si kuukaudeksi kerätäkseni aineistoa tulevaa väitös-
kirjaani varten. 

Minä siis palasin aikanaan takaisin Suomeen, 
mutta Kari ei. Ulkoministeriöön en sen sijaan enää 
koskaan palannut. Olin jo panostanut väitöskirjaa-
ni niin paljon ja tiesin, että se jäisi kesken, jos oli-
sin palannut takaisin virantoimitukseen Merikasar-
mille. Se ei jäänyt kesken. Tosin rakensin sitä kuin 
Iisakinkirkkoa, kuten kaikkien tuntema ”Prahan 

ääni” Lieko Zachovalová minulle sanoi. Vähempi-
kin olisi riittänyt, ja olisi luultavasti ollut sekä mi-
nun itseni että tutkimukseni kannalta parempi. En 
ole koskaan voinut mitään megalomanialleni. Siinä 
suhteessa minulla on ollut kyseenalaisia historialli-
sia esikuvia: Napoleon, Hitler ja Stalin. En voi edes 
puolustautua pienen miehen komplekseilla, kuten 
monet diktaattorit voivat. Mainitsemistani kolmes-
ta näet vain Hitler oli lähes minun pituiseni, mutta 
ei painoiseni.

Meidän, silloisten kahden keski-ikäisen miehen 
elämänmuutokset olivat kuitenkin pikkujuttuja ai-
kana, jolloin Eurooppa ja koko maailma mullis-
tuivat uuteen uskoon. Kommunistiset hallitukset 
sortuivat yksi toisensa jälkeen Keski- ja Itä-Euroo-
passa, kun Neuvostoliitolla ei enää ollut varaa yl-
läpitää imperiumia. Tšekkoslovakiassa ei riittänyt, 
että puoluediktatuuri romahti. Uusi vapaus toi pin-
taan uudet kiistat. Eivät ne ihan uusia olleet, kom-

Suomi–Tšekkoslovakia-seuran 
viimeiset vuodet
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munistinen puolue oli vain pakastanut ne vuosina 
1945–1948. Puolalainen nykyintellektuelli Adam 
Michnik on Leniniä parodioiden todennut: ”kom-
munismin korkein aste on nationalismi”. Kansal-
lisuuskiistat puhkesivat myös Tšekkoslovakiassa 
niin, ettei edes liittovaltion virallisen nimen oikein-
kirjoitusasusta ollut yksimielisyyttä: tšekit kirjoitti-
vat yhteen ”Československo” ja slovakit tavuviivalla 
”Česko-Slovensko”, kuten se kirjoitettiin toisen ta-
savallan aikana 1938–39. Slovakkien taloudellinen 
ja sosiaalinen asema suhteessa tšekkeihin oli kiis-
tatta parantunut kommunismin vuosina. Poliittises-
ti kommunistit olivat pettäneet lupauksensa Slova-
kian itsehallinnosta, kun Slovakian kommunistinen 
puolue oli jo vuonna 1948 alistettu tšekkien hallit-
seman Tšekkoslovakian puolueen alueorganisaati-
oksi. Koska kommunistivallan aikana koko maata 
koskevat päätökset tehtiin puolueen keskuskomi-
tean puhemiehistön tai sihteeristön suljetuissa ko-
kouksissa, slovakkien mielestä tšekit päättivät asi-
oista heidänkin puolestaan. 

Dubčekin lyhyttä aikaa vuonna 1968 lukuun ot-
tamatta slovakit eivät pitäneet johtoelimiin pääs-
seitä maanmiehiään ”todellisina slovakkeina”. Vas-
ta vuoden 1989 samettivallankumouksen jälkeen 
jo vuonna 1969 perustettu liittovaltio toimi aidos-
ti. Siitä huolimatta kummassakin osavaltiossa val-
taan nousivat puolueet, jotka saattoivat olla yksi-
mielisiä vain yhdestä asiasta: heillä ei ollut enää 
mitään yhteistä. Niinpä liittovaltio hajosi ja Euroop-
paan syntyi vuoden 1993 alusta kaksi uutta suve-
reenia tasavaltaa: Tšekki ja Slovakia. Ensimmäistä 
kertaa Euroopassa jokin valtio jakaantui täysin rau-
hanomaisesti ilman mitään merkkiä aseellisen kon-
fliktin uhasta. Eivät edes Ruotsi ja Norja eronneet 
vuonna 1905 yhtä rauhanomaisesti. Samettinen 
kumous johti siis samettiseen eroon, mikä on kun-
niaksi kummankin kansan sivistyneisyydelle.

Suomi–Tšekkoslovakia-seuran uutena puheen-
johtajana jouduin kovempien haasteiden eteen 
kuin olin kyennyt ennakoimaan. Ystävämaa oli 
juuri jakautunut kahtia, samana päivänä, kun mi-
nun puheenjohtajakauteni alkoi. Varsinkaan enti-
sen yhteisen omaisuuden jakoon liittyneet kysy-
mykset eivät olleet niitä kaikkein yksinkertaisimpia. 
Ongelmat ja kiistat heijastuivat myös tasavalto-
jen Helsingissä oleviin edustustoihin. Myös ny-
kyinen muotisana henkilökemia näytteli kiistatta 
merkittävää osaa, varsinkin sen jälkeen, kun Slova-
kian edustuston päällikkö oli vaihtunut henkilöön, 
joka mahdollisesti oli mieluisampi Bratislavas-

sa vahvaa johtajuutta tavoittelevalle pääministeri  
Vladimír Mečiárille. Niinpä Tšekin edustustosta mi-
nun annettin varsin selvästi ymmärtää, että myös 
ystävyysseura olisi jaettava kahtia. 

Slovakian edustuston uusi päällikkö vaati, että 
seura olisi pidettävä yhtenäisenä. Puikkelehtimi-
nen kahden erimielisen edustuston välillä merkit-
si minulle paljon kovempaa diplomatian koulua 
kuin koskaan palvelu suomalaisessa ulkoasiainhal-
linnossa, jossa olin erikoisvirkamiehenä ja ainoana 
varsinaisena laskentavirkailijana vastuussa kehitys-
yhteistyötilastoista. Seuran jäsenistö ei liioin tuntu-
nut ymmärtävän tarvetta jakaa seura kahtia. Tilan-
ne oli vähintään hankala.

Aikoinaan Suomi–Tšekkoslovakia-seura oli yh-
denlainen pienoiskuva, miniatyyri Suomi–Neu-
vostoliitto-seurasta, kuten luultavasti muutkin 
kansandemokratioiden ystävyysseurat. Sen joh-
tokunnassa oltiin puoluepoliittisilla mandaateil-
la. Saattoipa mukana olla jopa istuvan hallituksen 
jäseniä, jotka eivät ehkä ehtineet näyttäytyä seu-
ran johtokunnan kokouksissa. Seuran puheenjohta-
jiksi valittiin yleensä huomattavia kulttuurielämän 
edustajia, yleensä vasemmistolaisia, kuten kuva-
taiteilija Tapio Tapiovaara ja kirjailija Alpo Ruuth. 
Seuralla oli omat tilat ja kirjasto Pursimiehenkadul-
la. Koko seuraa piti käytännössä pystyssä sen pitkä-
aikainen toiminnanjohtaja Mirja Horstio. Hänet oli 
palkattu päätoimiseksi virkailijaksi. 

Mirja taisi elää seuralle. Hän teki ympärivuoro-
kautisia päiviä työaikalainsäädännöstä pahemmin 
piittaamatta – eikä seuran johtokuntakaan siitä pii-
tannut. Siitä huolimatta hän säilytti aina sydämel-
lisyytensä ja ystävällisyytensä. Mirja jäi eläkkeelle 
syksyllä 1991. Hänen läksiäisiään juhlittiin suurel-
la joukolla ravintola Ankkurissa – missäpä muual-
la! Ankkurissa oli näet tapana käydä kokousten jäl-
kipalaverit.

Suomi–Tšekkoslovakia-seura eli jäsenmaksutulo-
jen lisäksi myös sekä Tšekkoslovakian että Suomen 
valtiolta saamillaan vuotuisilla avustuksilla. Seu-
ran toimiston vuokrat ja toiminnanjohtajan palk-
ka maksettiin Tšekkoslovakian valtion avustuksil-
la. Seuralla oli myös alajärjestöjä pitkin maata. Ne 
toimivat myös aktiivisesti. Kommunistivallan aikai-
nen Suomi–Tšekkoslovakia-seura sai – aiheellisesti 
tai aiheetta – poliittisesti vasemmistolaisen leiman. 
Aktiiviset jäsenet olivat yleensä vasemmistolaisia 
tai vasemmistomyönteisiä, kansandemokraatte-
ja, kommunisteja, mutta myös monet sosiaalide-
mokraatit antoivat voimakkaan panoksensa seuran 
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toimintaan. Porvarillisesti ajattelevat löytyivät lä-
hinnä johtokunnasta puoluekiintiöiden perusteella 
sinne valittuina.

Tietysti seuran lähes puolivirallinen asema ja sen 
aikainen Euroopan poliittinen jakautuminen ja neu-
vostoblokin maiden yleinen mieltymys perinteel-
lisiin ja kaavamaisiin tilaisuuksiin löivät leimansa 
seuran julkiseen imagoon 1980–luvun lopulle asti. 
Samettivallankumouksen jälkeen Kari Senius pyr-
ki omana puheenjohtajakautenaan häivyttämään 
mahdolliset poliittiset rasitteet pois ja tekemään 
seurasta vaikuttavan kulttuuriseuran. Seniuksen 
kausi puheenjohtajan jäi kuitenkin lyhyeksi. Samal-
la seuran taloudelliset toimintaedellytykset heik-
kenivät radikaalisti, kun itse ystävämaassammekin 
pantiin toimeen radikaaleja uudistuksia. 

Tšekkoslovakian valtiovarainministeriksi ja sit-
temmin pääministeriksi nousseen Václav Klausin 
taloudellinen ”shokkiterapia” karsi kannattamatto-
mat valtion yritykset pois toiminnasta. Lisäksi en-
tiset valtion yritykset yksityistettiin joko myymällä 
ne ulkomaisille sijoittajille tai myymällä kansalaisil-
le kuponkeja, jotka oikeuttivat näiden uusien osa-
keyhtiöiden osakkeiden ostoon. Samalla, kun val-
tion rooli pieneni ja kansantuote väliaikaisesti laski 
reippaasti, Tšekkoslovakian valtion mahdollisuu-
det tukea ulkomaista ystävyysseuratoimintaa heik-
kenivät oleellisesti. Seura joutui muuttamaan pois 
Pursimiehenkadulta Annankatu 25:n kuudennessa 
kerroksessa oleviin tiloihin, jotka nykyisin ovat Slo-
vakian tasavallan kaupallisen edustuston käytössä. 
Uudeksi toiminnanjohtajaksi valittu nuori Pirkko 
Kauppinen saattoi toimia vain osa-aikaisesti. Johto-
kuntakaan ei enää houkutellut poliitikkoja, vaan sii-
hen valittiin uusia, ihan tavallisia ihmisiä, jotka oli-
vat kärkipoliitikkoja aidommin kiinnostuneita itse 
Tšekkoslovakiasta ja sen kulttuurista ilman mitään 
poliittisia ennakkoasenteita. Niinpä johtokunta 
osallistui seuran toiminnan pyörittämiseen paljon 
aiempaa aktiivisemmin toiminnanjohtajan tuke-
na. Toimintaa oli supistettava huomattavasti, kun 
rahaa ei enää ollut käytettävissä entiseen tapaan. 
Alueelliset alajärjestöt alkoivat vähitellen kuihtua.

Ensimmäinen konkreettinen seuraus Tšekkos-
lovakian jakautumisesta oli, kun seuran piti taas 
muuttaa majaa. Tšekit ja slovakit olivat sopineet 
toimitilat jaettaviksi siten, että Tšekin tasavalta sai-
si entisen Tšekkoslovakian lähetystörakennuksen 
ja Slovakia Tšekkoslovakian kaupallisen edustuston 
tilat Annankatu 25:stä. Me olimme siis slovakkien 
tiellä. Pakkasimme muuttokuorman yhtenä hel-

mikuisena päivänä 1993 toiminnanjohtaja Pirkko 
Kauppisen ja ystävällisesti avuksemme tulleen seu-
ran aktiivijäsenen David Vaverkan kanssa. Ystävä-
ni David oli syntyperäinen tšekki. Huone- ja muun 
kaluston kantamisesta kipeät käsivarteni ja jalkani 
muistivat pitkään kiitollisena hänen reipasta apu-
aan. Uudet toimitilat löytyivät Tšekin suurlähetys-
tön henkilökunnan asuntorakennuksesta Ruskea-
suolta.

Tšekkoslovakian valtion hajoaminen ei olisi voinut 
sattua seuran kannalta hankalampaan aikaan. Kun 
oli selvää, ettei voitu toimia enää entiseen tapaan, 
aloin kysellä, voitaisiinko tehdä kompromissi ja pe-
rustaa nimellisesti uusi yhteisseura Suomi–Tšekki-
Slovakia-seura. Tšekin edustustossa oltiin skepe-
tisiä ja kysyttiin, voisiko muka jokin sellainen kuin 
esimerkiksi Suomi–Sveitsi–Belgia-seura toimia. Toi-
sin sanoen minun päähäni haluttiin iskostaa, ettei 

Jaroslav Seifert

LAULU

Vilkkuu valkea huivi,
joku on lähdössä taas,
joka ainoa päivä jotakin loppuu,
jotain ihanaa loppuu taas.

Kirjekyyhkynen iskee ilmaa siivillään,
se on tulossa takaisin kotiin:
toivossa taikka toivoa vailla 
me palaamme aina kotiin.

Pyyhi siis kyyneleet,
hymyile itkenein silmin;
joka ainoa päivä jotakin alkaa,
jotain ihanaa alkaa taas.

Kokoelmasta Poštovní holub 
(Kirjekyyhkynen), 1929
Suomennos: Hannu Ylilehto
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Tšekin ja Slovakian valtioilla ollut enää mitään teke-
mistä keskenään. He eivät suoranaisesti vastusta-
neet kompromissiehdotustani, jonka tiesin käyvän 
slovakeille. Niinpä yritin leikkiä entistä unkarilais-
ta kommunistista valtiomiestä János Kádária, joka 
houkutteli toisinajattelijoita puolelleen sanomalla: 
”Ne, jotka eivät ole meitä vastaan, ovat puolellam-
me.”

Uusi seura piti tietysti saada rekisteröidyksi en-
tisen tilalle. Sain avukseni muodollisuuksia hoita-
maan luottolakimieheni Olavi Sulkusen, joka laa-
ti uudet säännöt rekisterivirastoon toimitettavaksi. 
Jo kesällä 1993 seura oli saatu perustetuksi uudella 
nimellä, ja loppukesästä tai syksyllä paperit tulivat 
takaisin rekisterivirastosta. Jo loppukesästä saatoin 
arvata, ettei Suomi–Tšekki–Slovakia-seuralla olisi 
tulevaisuutta. Ongelmat olivat samat kuin ennen-
kin. Tšekit eivät lopultakaan hyväksyneet yhteistä 
seuraa slovakkien kanssa, kun taas Slovakian lähe-
tystön päällikkö piti sitkeästi kiinni yhtenäisen seu-
ran säilyttämisestä. Ilmeisesti hän ajatteli valtion-
avustuksia, jotka Tšekki  maksaisi tai maksaisi niistä 
suurimman osan, kun taas hänen kannaltaan oli-
si edullista, että Slovakiallakin olisi edes jonkinlai-

nen ystävyysseura Suomessa. Tšekki  kuitenkin tuki 
meitä taloudellisesti. Olivathan seuran uusimmat 
toimitilat tšekkien talossa.

Prahaan lähtöni läheni. Piti tehdä matkavalmis-
teluja, kun sentään oli monen kuukauden oles-
kelu tiedossa. Jouduin jättämään seuran väistä-
mättömän hajottamisen varapuheenjohtaja Matti 
Leikaksen tehtäväksi. Matti, tunnollinen ja kaikin 
puolin kunnollinen urheilumies joutuikin hoita-
maan hankalat asiat. Jos en olisi hyvissä ajoin en-
nen puheenjohtajaksi valintaani kertonut edessä 
olevasta Prahan matkasta, minua voitaisiin syyttää 
rintamakarkuruudesta. Joka tapauksessa Matti hoi-
ti seuran purkamisen niin hyvin kuin se niissä olois-
sa oli mahdollista. Seuranneet riidat eivät varmasti 
ole hänen syytään, kun varsinkin tunnen hyvin hä-
nen perusluonteensa sovittelunhalun. Matti osoit-
tikin sittemmin kansalaiskuntonsa keväällä 1994 
perustetun Suomi–Tšekki-seuran ensimmäisenä ja 
monivuotisena puheenjohtajana.

Heikki Larmola



15Sivu Näköala Tšekkiin -lehden numerosta 1/1998



16 Aukeama Näköala Tšekkiin -lehden numerosta 2/1998
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Tällä aukeamalla: lehden ensimmäinen pääkirjoitus ja
ystävyysseuran toimintaa (Näköala Tšekkoslovakiaan 2/62)
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Seikkailulle Prahan 
joukkoliikenteeseen!
Petteri Peuranen

Staroměstské náměstí ja Týnin katedraali, oikealla Celetná-katu.
Kuva: Petteri Peuranen, 2010.

Prahan (sähköinen) raitiovaunuliikenne alkoi 120 
vuotta sitten, heinäkuussa 1891. Tarina siitä nyky-
päivän matkailijan näkökulmasta sopii mielestä-
ni erinomaisesti Näköala Tšekkiin -lehden 50-vuo-
tisjuhlanumeroon. Olen käynyt Prahassa vuodesta 
1995 alkaen parikymmentä kertaa, pisimmät oles-
kelut, yhteensä noin neljä kuukautta, osuvat pa-
rille viime vuodelle. Olen aina ihaillut Prahan esi-
merkillisen tehokasta joukkoliikennettä, jossa eri 
kulkuneuvot (metro, raitiovaunut ja bussit) täyden-
tävät loistavasti toisiaan tarjoten siten ympärivuo-
rokautisen verkoston päästä vaivattomasti minne 
tahansa laajalla kaupunkialueella (noin 500 neliö-
kilometriä). Raitiovaunut ovat kuitenkin Prahan lii-
kennesysteemin "selkäranka" ja ČKD:n valmistamat 
Tatra T3-vaunut sen eräänlainen symboli: ne ovat 
yleisesti käytössä entisen itäblokin alueella.

Merkittävä innostaja kiinnostukselleni raitiovau-
nuja kohtaan on myös Otso Kantokorven huip-
pusuositut "Sankarimatkailija Tallinnan raitio-
vaunuissa" -kirjat. Heti ensimmäisen painoksen 
ilmestyminen sai haaveilemaan, että olisipa jos-
kus Prahastakin vastaavantyyppinen, uudenlainen 
matkaopas... Mutta sellaisen laatiminen onkin ihan 
eri kokoluokan projekti Tallinnaan (neljä linjaa ja 
-haaraa reittiverkostossa) verrattuna, koska Praha 
on asukasluvultaan noin kolminkertainen, raitio-
vaunulinjoja on nyt 22 (ei sisällä yölinjoja) ja reit-
tihaaroja toistakymmentä. Seikkaperäinen selostus 
reittiverkon varrella olevista nähtävyyksistä (histo-
riaa ja arkkitehtuuria), ruoka- ja juomapaikoista, 
luontokohteista ym. olisi Prahan-seikkailijoille ar-
vokas tietopankki ja virikkeiden antaja – samalla 
kaupunkikuva saisi uusia ulottuvuuksia ihan itses-
tään. Monipuolisuutensa ansiosta Praha on turis-
tien suosikkikaupunkien huippujoukkoa Euroopas-

sa. Harvempi turisti kuitenkaan 
uskaltautuu ns. ydinalueen, Staré 
Město ja Hradčany, ulkopuolelle, 
jonne pääsee parhaiten juuri rai-
tiovaunulla tai metrolla. Syrjäisem-
millä seuduilla tulee vastaan aivan 
"eri maailma" jännittävine paikkoi-
neen...

Prahan raitiovaunuliikenne al-
koi hevosvetoisena jo vuonna 1875 
linjalla Náměstí Republiky–Národ-
ní divadlo. Rakennuttajana oli bel-
gialainen liikemies Eduard Otlet 
(1842–1907). Kymmenen vuotta 
myöhemmin 1885 verkosto laajeni 
linjalla Újezd–Nádraží Smíchov, sitä 
ennen avattiin Vinohrady–Žižkov 
-yhteys. Hevosvetoiset raitiovau-
nut korvattiin sähköisillä lopullises-
ti vuonna 1925. Tšekkiläinen säh- 

                         kömies František Křižík (1847-1941) 
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ka 1990, Modřany 1995 ja Sídliště Barrandov 2003. 
Vuoteen 2015 mennessä pitäisi reittien ulottua ny-
kyistä kauemmas, metron C-linjan eteläosaa myö-
täillen Spořilovista Opatoviin, sekä vuosikymme-
nen lopulla edelleen Hájeen ja Jižní Městoon. Myös 
pohjoisessa on suunnitteilla 6 km:n laajennus Ko-
bylisy-Bohnice (valmis ehkä 2013). Kaikkiaan rai-
tiovaunuverkoston on suunniteltu pidentyvän 32 
kilometrillä vuoteen 2015 mennessä, mikäli vain 
rahoitus löytyy. Uuden radan rakentaminen mak-
saa Wikipedia-lähteen mukaan noin miljardi kruu-
nua (42 miljoonaa euroa) kilometriltä.

Prahan raitiotiever-
koston pituus on ny-
kyisin 141,6 km, jolla 
liikennöi 934 vaunua. 
Reittien yhteispituus 
on 559 km. Matkustaja-
määrä vuonna 2008 oli 
356 miljoonaa. Reitit on 
suunniteltu erinomai-
sen fiksusti, käyttäjäys-
tävällisesti: korkeintaan 
yhdellä vaihdolla pää-
see minne tahansa lai-
takaupungilta vastak-
kaiselle päätepysäkille, 
kun katsoo kartasta so-
pivan linjojen leikka-
uspisteen. Pisimmillä 
itä-länsi- ja pohjois-ete-
lä -suuntaisilla linjoilla 
(esim.nro 10, 22 tai 26) 
voi päästä suoraankin 
haluamaansa paikkaan. 
Yölinjoilla (nro 51– 
59) keskuspysäkki on 
Lazarská, jossa kaikki 
reitit kohtaavat. Raitio-
vaunujen päätepysäkit 
etelästä alkaen Vlta.
van länsipuolella ovat: 
Sídliště Barrandov, Rad-

lická, Sídliště Řepy, Bílá Hora, Petřiny, Divoká šárka 
ja Podbaba, pohjoisesta etelään (Vltavan itäpuolel-
la): Výstaviště, Vozovna Kobylisy, Sídliště Ďáblice, 
Vysočany, Lehovec, Hloubětín, Palmovka, Spojo-
vací, Černokostelecká, Ústřední dílny DP, Nádraží 
Hostivař, Radošovická, Kubánské náměstí, Spořilov, 
Vozovna Pankrác ja Levského (Modřany). Ajallises-
ti pisin "kiertoajelulinja" on nro 10, Řepy–Ďáblice, 
joka kestää noin 75 min. Turistien suosima nro 22 

Kostel sv. Mikuláše, Malostranské náměstí: päivittäin 
satoja raitiovaunuja ajaa tästä ohi. 
Kuva: Petteri Peuranen, 2010.

suunnitteli heinäkuussa 1891 avatun sähköisen lin-
jan Letná–Stromovka, pituudeltaan 800 metriä. 
Syyskuussa 1893 verkosto laajeni 1,4 kilometrillä, 
reittinä Praha–Libeň–Vysočany. Silloin itsenäisen 
Košířen (Vltavan länsipuolella) pormestari Matěj 
Hlaváček rakennutti myös oman sähköratansa 1897 
reitille Košíře–Smíchov. Viisi vuotta liikenteen aloit-
tamisesta, 1896, raitiovaunulinjoja oli rakennet-
tu jo 55 kilometriä (17 linjaa) Prahan kaupungissa, 
mikä oli tuolloin huomattavasti nykyistä pienem-
pi, sillä monet kaupunginosat olivat vielä itsenäi-
siä kuntia. Kaupunki osti raideverkon ja liikennelai-
tos (Dopravní podnik 
hl.m. Prahy a.s.) pe-
rustettiin 1907. Ensim-
mäinen maailmansota 
hidasti liikenteen ke-
hittymistä tuntuvasti, 
ja Tšekkoslovakian ta-
savallan perustamisen 
jälkeen, vasta vuon-
na 1921 päästiin täy-
teen liikennetiheyteen 
alkuperäisessä laajuu-
dessaan. Vuonna 1927 
rataverkon pituus ylit-
ti 100 km, kun Suur- 
Prahan alueella ta-
voitettiin esim. De-
jvice, Nusle, Žižkov ja 
Hlubočepy. Seuraava 
vaikea jakso oli toinen 
maailmansota 1939–
45, vas ta joulukuus-
sa liikenne palasi nor- 
maaliksi. Historiallises-
ta keskustasta (esim. 
Pařížská, Staroměstské 
náměstí, Celetná) lak-
kautettiin rai tiovau- 
 nu lii kenne tammikuun 
alus ta 1960. Metro-
liikenteen alkaminen 
1974 aiheutti myös muutoksia raitiovaunureiteil-
le: Můstekin, Pankrácin ja Národní Muzeumin lä-
heisyydessä joko lopetettiin tai siirrettiin toiseen 
paikkaan. Václavské náměstín pitkittäissuuntainen 
liikenne loppui 1980: nykyisinhän reitit kulkevat au-
kion poikki Jindříšskán kohdalla. Na Příkopělta kis-
kot poistettiin 1984. Kun Staré Město rauhoitettiin 
kävelykaduiksi, laajeni raitiotieverkko kaukaisem-
piin lähiöihin: Hloubětín 1987, Řepy 1988, Palmov-
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Prahan linna & Malá strana Kaarlensillan 
vierestä nähtynä.
Kuva: Petteri Peuranen, 2010.

Bílá Hora–Hostivař tarjoaa 70 minuutin "läpileik-
kauksen" Prahasta. Muiden linjojen läpiajo kestää 
vaihtelevasti 25–55 min. Itse aion aloittaa seikkai-
lusuunnitelmieni toimeenpanon päätepysäkeiltä, 
joissa en ole ehtinyt vielä käymään. Bílá Hora ja 
Petřiny tulivat tutuiksi viime vuonna, mutta sil-
ti voisi tehdä "nostalgiaretken" sinne. Muut pää-
tepysäkit ympäristöineen odottavatkin tarkempaa 
tutkimista... Metroa ei Prahassa periaatteessa tar-
vitse käyttää kovin usein, ja ydinkeskustassa raitio-

vaunu on lyhyillä matkoilla (2–5 pysäkinväliä) huo-
mattavasti nopeampi. Metron A-linja kulkee lähes 
koko pituudeltaan raitiovaunureittien tuntumas-
sa, joten melkein joka asemalta pääsee nopeasti 
siirtymään maanpäällisiin kulkuneuvoihin. B-linjal-
la metro on ainut mahdollisuus vain välillä Zličín–
Radlická. C-linjalla puolestaan ovat pohjois- ja ete-
läpäässä metron varassa osuudet Ládví–Letňany 
ja Pražského Povstání–Háje. Vilkkaita risteyskoh-
tia, joissa on monipuoliset vaihtomahdollisuu-
det metron ja raitiovaunujen välillä ovat: Dej- 
vická, Hradčanská, Malostranská, Muzeum, Flora, 
Smíchovské nádraží, Anděl, Karlovo náměstí, Ná-
rodní třída, Palmovka, I.P. Pavlova, Vltavská/Stross-
mayerovo náměstí, Holešovice ja Kobylisy. Lisäk-
si on mainittava metroasemista Můstek (Václavské 
nám.), Staroměstská ja Náměstí Republiky, joista 
on lyhin kävelymatka Staré Městoon ja kätevä vaih-
to raitiovaunuihin – lähemmäs ei ydinkeskustassa 
pääse. Prahan linnaan, Hradčanylle haluavan kan-
nattaa käyttää joko Malostranské náměstí- tai Ma-
lostranská–Pohořelec -välin pysäkkejä (linja 22). Li-
säksi liikennöi 1.4.–17.11. lauantaisin, sunnuntaisin 
ja arkipyhinä historiallinen raitiovaunu (linja 91) 
reitillä Vozovna Střešovice–Výstaviště (...Pražský 
hrad–Malostranské nám.–Újezd–Národní divadlo–
Václavské náměstí–Nám. Republiky–Strossmaye-
rovo náměstí...), aikuisen lippu ajelulle maksaa 35 
kruunua.

Päiväliikenne toimii suunnilleen kello 4.30–24.00, 
ja ensimmäiset yölinjat starttaavat päätepysäkeiltä 
jo ennen puoltayötä. Aamullakaan ei siirtymäaika 
ole koskaan puolta tuntia pidempi. Prahan liiken-
ne ei pysähdy täysin juuri koskaan, vuorovälit ovat 
vain harvemmat hiljaisina tunteina. Perjantai- ja 
lauantai-iltaisin useimmat päivälinjat (myös met-
ro) kulkevat tunnin myöhempään kuin normaalis-
ti. Jotkut raitiovaunuista puolestaan kulkevat vain 
arkipäivisin tai ruuhkatunteina lähiöistä keskustan 
läpi toiselle puolelle kaupunkia (esim. linjat nro 2, 
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4, 16 ja 25). Raitiovaunuseikkailija selviää Prahassa 
kaikkein edullisimmin ja puhtaalla omallatunnolla 
tarkastajan kohdatessaan ostamalla riittävän mää-
rän 100 kruunun  (noin 4,2 €) päivälippuja. Lippu on 
voimassa 24 tuntia leimauksesta ja kelpaa kaikkiin 
kulkuneuvoihin lukuunottamatta AE-bussia. Päivä- 
lipulla voi keskittyä täysillä seikkailuun tarvitsemat-
ta miettiä aikarajoituksia tai asemanvälejä metros-
sa – mitä enemmän matkustaa lipulla, sitä edulli-
semmaksi se tulee verrattuna 26 tai 18 kruunun 
kertalippuihin! Kannattaa muistaa, että liput on os-
tettava etukäteen, vain AE:n kuljettaja myy lippu-
ja autossa.

Kun saapuu Prahaan Ruzyněn lentokentälle, on 
järkevintä ostaa liput heti tuloaulan MHD-kioskista 
ja samalla hankkia 130 kruunun arvoinen kirjanen 
"Linky metra a tramvají Pražské integrované dop-
ravy". Lipunmyyntitiskiltä kannattaa ottaa mukaan 
myös ilmaisjakeluesite "Městem v pohybu (metro, 
tram, bus)". Sitten ei paljon tavallista karttaa tar-
vitsekaan, muttei "Městská doprava" (mittakaava 
1:25000) -liikennekartasta, johon on merkitty kaik-
ki Prahan metro-, bussi- ja raitiovaunureitit, var-
masti haittaakaan ole. Sen voi ostaa kirjakaupoista 
(esim. Hlavní nádražílla) 40 kruunulla. Lentokentäl-
tä keskustaan ylivoimaisesti paras yhteys on Air-
port express (AE)-bussi, joka lähtee samalta laitu-
rilta kuin muutkin (100 Zličín, 119 Dejvická ja 179 
Nové Butovice) linjat. Noin 35 minuutissa 50 kruu-
nulla pääsee vaivattomasti Hlavní nádražílle, jossa 
pysäkki on vanhan päärakennuksen edessä, Fanto-
va kavárnan ovista hieman vasemmalle. AE-bussi 
kulkee päivittäin klo 6.30–22.30 puolen tunnin vä-
lein asemalta ja lentokentältä. Varmuuden vuok-
si kannattaa katsoa netissä dpp.cz -sivuilta (myös 
englannin- ja saksankielisinä) ajankohtaiset tie-
dot poikkeusreiteistä ja aikatauluista, jopa pysäkki- 
kohtaisesti jokaisen linjan osalta.

Sitten kun on tarpeeksi seikkaillut Prahassa, voi 
vaihtelun vuoksi käydä jossain Tšekin muista rai-

tiovaunukaupungeista, joita ovat Brno, České 
Budějovice, Hradec Králové, Chomutov ja Jir-
kov, Jihlava, Mariánské Lázně, Opava, Ostrava,  
Pardubice, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem sekä Zlín 
ja Otrokovice.

Lehden seuraavassa numerossa tutustumme 
Prahan metroon.

Lähdekirjallisuutta, nettiosoitteita:

cs.wikipedia.org/wiki/tramvajová_doprava_v_
Praze

kaupunkiliikenne.net/Praha

dpp.cz (= Prahan liikennelaitoksen sivut)

Průvodce KAM v Praze, Eva Obůrková, IV 
vydání, Computer Press 2011

FAKTA & Legendy o pražské městské hromadné 
dopravě, Pavel Fojtík a kolektív 2010

SKVOSTY PRAHY, David, Soukup, Thoma, 
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Sata vuotta syntymänsä, runsaat viisikymmentä 
vuotta kuolemansa jälkeen Karel Čapek on jälleen 
ajankohtainen – nyt uudella tavalla. Tähänastinen 
historia on osoittanut hänen tietokirjallisuuden 
klassikoihin jo kuuluvat antiutopiansa – varoittavat 
visiot pidäkkeettömän teknisen kehityksen vaarois-
ta, joukkotuhosta, väkivaltaan perustuvasta vallan-
käytöstä, inhimillisyyden surkastumisesta – sel-
vänäköisyydessään perustelluiksi ja oikeiksi. Tällä 
hetkellä, kansallisten ja kansainvälisten ajatus- ja 
valtarakenteiden mullistuksissa, ikuisiksi kuviteltu-
jen totuuksien murentuessa tuntuu siltä, että myös 
Čapekin positiiviset utopiat demokratiasta, inhimil-
lisestä kehityksestä ja uudenlaisesta kansainväli-
sestä yhteisymmärryksestä ovat lähempänä toteu-
tumistaan kuin koskaan vuosisatamme aikana.

Siinä missä Jules Vernen tieteiskuvitelmat enna-
koivat tämän vuosisadan suuria teknisiä keksintö-
jä, ennakoi Čapek 1920-luvulla teknisen kehityksen 
yhteiskunnallisia seuraamuksia. Hänen kirjallista 
toimintaansa ohjasi eräänlainen profeetallinen tar-
ve vaikuttaa ihmisiin, varoittaa heitä, paljastaa ai-
kalaisilleen tuhoon vievät mekanismit ja prosessit 
aikakaudella, jolloin epäinhimillisyys ja totalitaris-
mi olivat tuhoamassa humanismin ja demokratian 
ihanteita.

Čapekin pääteoksissa – R. U. R., Krakatit,  
Tapaus Makropoulos, Hyönteisten elämästä, Abso-
luuttitehdas, Salamanterisota – ovat kattavasti esil-
lä aikamme keskeiset yhteiskuntafilosofiset kysy-
myksenasettelut: syrjäyttävätkö koneet ihmisen? 
Kuinka pitkälle tiede voi kehittyä olematta haitak-
si ihmismielen ja inhimillisyyden kehitykselle? Mitä 
tapahtuu, jos ihminen vieraantuu luovasta työstä ja 
itsestään, luovuttaa valtuutensa ihmisen hallinnas-
ta riistäytyneille tuhoaville voimille? Kuinka käy yh-
teiskunnan, jos demokratian annetaan rappeutua?

Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen historia 
on antanut omat vastauksensa näihin kysymyksiin. 
Natsismin nousu ja tuho, toinen maailmansota, 
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joukkotuhon teknologia, ympäristökatastrofit, tek-
nologisen edistyksen tuottamat vieraantumisilmiöt 
ovat järkyttävän johdonmukaisesti noudattaneet 
Čapekin visioimia yleismaailmallisia kriisiskenaari-
oita. Uusimpana lenkkinä näiden toteutuvien tule-
vaisuudenkuvien sarjaan on varmasti liitettävissä 
myös Itä-Euroopan tämänhetkinen historianvaihe: 
inhimillisistä tarpeista ja alkuperäisistä ihanteis-
taan vieraantuneen, yksiulotteiseen ja monoliitti-
seen totuuteen perustuneen vallankäyttöjärjestel-
män dramaattinen rapautuminen.

 Muurien kaatuessa ja moniarvoisen yhteiskun-
takäytännön murtautuessa niiden läpi asettuu 
uuteen valoon myös tähän saakka vähemmälle 
huomiolle jätetty juonne Karel Čapekin kirjailijan-
kuvassa: humanistinen relativismi ja pragmatismi, 
jonka Čapek hahmotteli taiteilijankutsumuksensa 
perusrakenteeksi jo nuoruudenteoksissaan ja jota 
hän toteutti halki monipuolisen ja eri keinoja yh-
distelevän tuotantonsa. Uudenlaista kaikupohjaa 
vuosisadan lopun maailmantodellisuudesta ovat 
saamassa kirjailijan näkemykset totuuksien suh-
teellisuudesta ja hänen perimmäinen optimismin-
sa: se mikä on ihmisestä lähtöisin, vaikka ihmises-
tä kertaalleen vieraantunut, on myös inhimillisin 
voimin korjattavissa. Ihmisen aikaansaama tuho 
ei ole lopullinen; historia uudistaa itseään kuin  
R. U. R. -näytelmän robotit, jotka elinkelvottomak-
si rappeutuneen ihmisyhteiskunnan tuhottuaan 
muuttuvat inhimillisiksi ja jatkavat ihmiseltä peri-
määnsä elämää.

Omista tulevaisuudenvisioistaan järkyttynee-
nä Čapek kirjoitti: ”Tulevaisuus näyttäisi toivotto-
malta, ellen samalla uskoisi että vielä on olemassa 
vallan muita pelastuksen mahdollisuuksia, ennen 
kaikkea ihmisessä itsessään: hänen teknisesti hal-
litsemattomassa sisimmässään ja hänessä piilevis-
sä elämän voimissa, jotka ovat kaiken teknisen hy-
väksikäytön ulottumattomissa.”

Ihmisen tekninen, taloudellinen, sosiaalinen ja 
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poliittinen hyväksikäyttö tuskin pohjimmiltaan 
poikkeavat toisistaan. Yhteistä niille on sekin, että 
hyväksikäyttö on väliaikaista ja ihmisessä piilevät 
elämän voimat ovat pitemmän päälle pidättele-
mättömissä.

Totalitaaristen vallankäyttö- ja tajunnanhallin-
takoneistojen ajauduttua toinen toisensa jälkeen 
itse aiheuttamaansa vararikkoon on ”positiiviseen 
utopiaan” vielä joltinenkin taival. Yleismaailmal-
listen ongelmien ja konfliktien ratkaisu edyllyttää 
Čapekin peräänkuuluttamaa ”totuuksien pehmen-
tämistä” – siis sitä minkä nykyinen kielenkäyttöm-
me nimeää liennytykseksi, luottamusta lisääviksi 
keinoiksi, glasnostiksi, perestroikaksi. Tällaisen tai-
paleen viitoittamisessa lienee Karel Čapekin ajatuk-
silla jälleen käyttöä. Uskon, että seuraavien rivien 
tekijä on näkijä vielä tulevallakin vuosituhannella:

”Kaikki totuudet ovat suhteellisia, mutta niin ovat 
suhteellisia myös kaikki erehdykset”.

”Uskon, uskon palavasti, että totuus on olemassa 
ja että ihminen voi saada sen selville… Sen voi saa-
da selville ihminen, mutta kuka? Minä vai sinä, vai 
kenties jokainen? Uskon, että jokaisella on siihen 
osuutensa: niin sillä joka sanoo kyllä kuin sillä joka 
sanoo ei. Jos nämä kaksi liittyisivät yhteen ja ym-
märtäisivät toisiaan, voisi siitä syntyä koko totuus. 
Kyllä ja ei eivät tietenkään ole liitettävissä yhteen, 
mutta ihmiset ovat; totuutta on enemmän ihmisis-
sä kuin heidän sanoissaan. Ymmärrän paremmin 
ihmisiä kuin heidän totuuksiaan.”

”Jokainen uskoo omaan erinomaiseen Jumalaan-
sa, muttei suostu uskomaan, että myös toinen ih-
minen voisi uskoa johonkin hyvään. Ihmisten pitäisi 

ennen muuta uskoa toisiinsa, kaikki muu löytyy sitä 
kautta sitten ajallaan.”

”Relativismi ei ole sen paremmin taistelun kuin 
luomistyön metodi, koska kumpikin näistä on suora-
viivaista ja jopa häikäilemätöntä; relativismi on tie-
tämisen metodi. Mutta jos välttämättä on taistel-
tava tai luotava, tapahtukoon se mahdollisimman 
laajan tiedon pohjalta. Tieto ei ole taistelutoimintaa; 
jokainen taistelu on pohjimmiltaan ”suhteiden kat-
kaisua”. Eräs aikamme suurimpia sekaannuksia on, 
että ideoiden taistelualttius sekoitetaan tiedon et-
sintään. Tietäminen ei ole taistelemista; mutta sillä, 
joka tietää paljon, on paljon minkä puolesta taistel-
la: niin paljon, että hänet leimataan relativistiksi. Ai-
noa tapa olla olematta relativisti, on olla monomaa-
ni. Valitkaa näistä sitten parempi puoli: Marian 
puoli, kun tämä antautuneesti kuuntelee yhtä aino-
ata totuutta, tai Martan puoli, kun tämä ”paljosta 
huolehtii ja hätäilee”. Totta, että tässä paljossa huo-
lehtimisessa ja hätäilyssä on paljon pikkusieluista 
ja mitätöntä, tarpeetonta ja joutavaa; tällä Martan 
puolella on nimittäin koko todellisuus.”

”Ei saa runnella todellisuutta! Todellisuus on sitä 
varten, että löytäisimme sen, tutkisimme, muuttai-
simme sitä ja kääntäisimme sen vaikka aivan toisiin 
uomiin; mutta se ei ole sitä varten että poimisim-
me siitä valittuja paloja jotka sopivat meidän ku-
vioihimme, että rajoittaisimme, väärentäisimme 
sitä tai kieltäisimme sen… Henki, joka luo, ei lähde 
rikkomaan lakia vaan täydentämään sitä; ei lähde 
kieltämään todellisuutta vaan luomaan sitä uudes-
taan liittämällä siihen jotain uutta ja omintakeista. 
Kieltävä henki on luovan hengen vastakohta.”
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Turvallisuuspoliisin ja sotilastiedustelun roolit 
poliittisessa valtakamppailussa sodanjälkeisessä 
Tšekkoslovakiassa ja Suomessa 1945–1948, osa 2:
Teksti: Heikki Larmola

Vaikka olot olivat sodanjälkeisessä Suomessa va-
kaammat kuin Tšekkoslovakiassa, maata kontrolloi 
syksyyn 1947 saakka neuvostojohtoinen Liittoutu-
neiden valvontakomissio.  Suomi ei kuitenkaan ol-
lut minkään vieraan armeijan miehittämä. 

Valvontakomissiolla ei ollut omia sotavoimia Suo-
messa, toisin kuin esimerkiksi marsalkka Vorošilovin 
komentamat joukot Unkarissa, eikä omaa sotilastie-
dustelua. Päinvastoin, Suomen sotilastiedustelu va-
koili Valvontakomissiota. Toisin kuin Tšekkoslovakian 
vuoden 1920 perustuslaki, Suomen vuoden 1919 
perustuslaki oli aidosti voimassa. Ainoa olennainen 
loukkaus sitä kohtaan oli sotasyyllisyysprosessi. Pai-
kallishallinto pysyi muuttumattomana, samoin pää-
osin myös virkapukuinen poliisikunta, ehkä sittem-
min vanhan kommunistiaktiivin Eero Hautojärven 
johtamaa liikkuvaa poliisia lukuun ottamatta. Juu-
ri J.K. Paasikivi, ensin pääministerinä ja sitten pre-
sidenttinä piti huolen virkamieskunnan erottamat-
tomuudesta. Häneen kilpistyivät kaikki poliittiset 
puhdistusyritykset. Vain jokunen johtavassa ase-
massa ollut, mutta poliittisesti liian sinistä tai mus-
taa väriä sodanaikana tunnustanut joutui luopumaan 
paikastaan, mutta ei suinkaan henkilökohtaisesta va-
paudestaan. Vaikka sotasyylliset olivat asia erikseen, 
heidätkin melko pian armahdettiin Moskovan ja 
SKP:n mielestä provokatiivisen aikaisin.

Kommunistien asema

Suomen kommunistit pääsivät ensimmäistä kertaa 
esiintymään julkisena poliittisena voimana vasta syk-
syllä 1944. Suomessa ei ollut mitään organisoitunut-
ta laajaa antifasistista vastarintaa. Päinvastoin, maan 
kommunistit kärsivät vieläkin Stalinin sotaa edeltä-
neistä puhdistuksista. SKP:ltä vaati oman aikansa, en-
nen kuin se edes tottui uuteen rooliinsa julkisena po-
liittisena parlamenttikelpoisena puolueena. SKP yritti 
luoda samanlaisen, eri puolueiden antifasistisen Kan-
sallisen rintaman kuin mikä hallitsi Tšekkoslovakiaa. 
Yritys typistyi vain sen ja SDP:hen tyytymättömien 
vasemmistososialistien muodostamaan SKDL:ään. 
Heti ensimmäisissä parlamenttivaaleissa maaliskuus-

sa 1945 SKDL tyrmistytti lukuisat vastustajansa poliit-
tisella menestyksellään. Maassa oli vaalien tuloksena 
kolme karkeasti ottaen yhtä suurta parlamentaarista 
voimaa: SDP, SKDL ja Maalaisliitto. Kuitenkaan KSČ:n 
(Tšekkoslovakian kommunistinen puolue) kaltaiseen 
menestykseen SKP ja SKDL eivät läheskään yltäneet. 
Siihen ne olisivat tarvinneet lähes kaksinkertaisen 
äänisaaliin. 

Tie maan hallitukseen oli avautunut. Paasikiven ja 
Kekkosen taktiikkana oli jo tuolloin SKP/SKDL:n ot-
taminen mukaan hallitukseen kantamaan vastuuta 
hankalista päätöksistä, jotta se heikentyisi tai saa-
taisiin paremmin kiinteäksi osaksi suomalaista yh-
teiskuntaa. Kommunistit saivatkin Tšekkoslovakian 
tapaan sisäministerin salkun, minkä ansiosta he 
pääsivät käsiksi poliisivoimiin, ennen kaikkea tur-
vallisuuspoliisi VALPO:oon. Puolustusministeriö-
tä heille ei kuitenkaan uskottu. Suomen armeija ja 
sen tiedusteluorganisaatio pysyivät tiukasti vasem-
miston ulottumattomissa. 

VALPO:n asema

Entinen ”valkoinen” Arno Anthonin johtama lähes 
natsimielinen VALPO alkoi vahvasti punertaa, kun 
sen apulaispäälliköksi tuli 19.5.1945 SKP:n puheen-
johtaja Aimo Aaltonen. Ennen Erkki Tuomista, joka 
oli yksi SKP:n harvoista juristeista, VALPO:n ykkös-
päälliköt olivat melko heikkoja ja vaihtuivat usein. 
Niinpä Aimo Aaltonen oli Valtiollisen poliisin to-
dellinen johtaja vuosina 1945–47. Hän vaihtoi suu-
rimman osan henkilöstöstä; VALPO:ssahan ei ollut 
virkoja, vaan työsuhteita, jolloin Paasikivi virkamies-
kunnan voittoisana puolustajana ei päässyt asiaan 
vaikuttamaan. Ongelmana oli, että uudet etsivät oli-
vat onnettoman epäpäteviä. Niinpä Aaltonen oli pit-
kään sitä mieltä, että VALPO oli pikemminkin melkein 
rasite SKP:lle kuin mahdollinen astinlauta valtaan.

Tšekkoslovakian tilanne

Tšekkoslovakiassa kaikki oli jo alusta pitäen toi-
sin. Vuoden 1943 joulukuussa solmittiin Mosko-
vassa Tšekkoslovakian ja Neuvostoliiton ystävyys-, 
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yhteistyö- ja avunantosopimus ja sovittiin poliit-
tisista järjestelyistä uudessa, saksalaisista vapau-
tetussa Tšekkoslovakiassa. Sen jälkeen todellinen 
vaikutusvalta oli siirtynyt presidentti Benešin pa-
kolaishallitukselta Moskovassa pakolaisena majail-
leelle KSČ:n johdolle. Lontoossa pakolaishallitus-
taan pitävä presidentti Beneš pakotettiin antamaan 
asetus jo ennen maan vapauttamista 1944. Käytän-
nössä Tšekkoslovakian maavoimat muodostettiin 
uudelleen Lontoon pakolaishallituksessa Neuvosto-
liitosta riippumatta, kun Saksan tappio alkoi olla sel-
viö. Vain lentäjät palvelivat pääosin brittien RAF:ia. 
Tšekkoslovakian 1. Armeijan sisälle rakennettiin po-
liittiset valistusupseerit ja sotilastiedustelu OBZ (Vo-
jenské obranné zpravodajství) eli Sotilaallinen puo-
lustustiedustelu. 

Uudet poliittiset valistusupseerit olivat luonnolli-
sesti enimmäkseen kommunisteja. OBZ perustettiin 
Lontoon pakolaishallituksen tietämättä. Sen kum-
mina toimi neuvostoarmeijan poliittisen hallinnon 
päällikkö Lev Mehlis, ja päälliköksi tuli NKVD:n kou-
luttama kommunisti Bedřich Reich. Lontoon pako-
laishallituksella oli oma sotilastiedustelunsa, mutta 
se syrjäytettiin yhtä tylysti kuin presidentti Benešin 
pakolaishallituksen puolustusministeri kenraa-
li Sergej Ingr armeijan komentajan paikalta. Tilalle 
nostettiin vastikään kenraaliksi ylennyt Ludvík Svo-
boda. Hän ei liittynyt aluksi kommunistiseen puo-
lueeseen siksi, että olisi ollut hyödyllisempi KSČ:lle 
näennäisesti ulkopuolisena. Niinpä Svoboda voi-
tiin nimittää Kansallisen rintaman hallituksen puo-
lustusministeriksi tavallaan kommunistien ennalta 
sovitun kiintiön ulkopuolelta ns. puolueettomana 
asiantuntijana, vaikka tuskin kenelläkään oli harha-
kuvia hänen poliittisesta suuntautumisestaan.

Uusi poliisikunta perustetaan

Vanha santarmilaitos lakkautettiin, koska sen arvel-
tiin osaksi kompromettoituneen yhteistoiminnassa 
Tšekin saksalaismiehittäjien tai Slovakian oman fa-
sistihallinnon kanssa. Uusi poliisikunta SNB (Sbor ná-
rodní bezpečnosti) oli suoraan kommunistisen sisä-
ministerin alainen. Poliisi- ja turvallisuusyksiköiden 
liittäminen Kansalliskomiteajärjestelmään paransi 
kommunistien mahdollisuuksia vielä ennestään val-
lata asemia yhteiskunnallisessa kontrollikoneistossa. 
Silti kommunistien vallanottoon saakka suurin osa 
virkapukuisista järjestys- ja rikospoliiseista oli kansal-
listen sosialistien, kommunistien vastustajien käsissä. 

Uudistuksia lisääkin

Sotilastiedustelu OBZ:n ja valistusupseerikunnan 
muodostaminen pani Lontoon pakolaishallituksen 
tapahtuneen tosiasian eteen: epäpoliittinen armeija 
oli menneisyyttä. Sitä paitsi Mehlisin ohjeiden mukai-
sesti OBZ kytkettiin tiiviisti pääesikuntaan. Vuosina 
1945–1948 Tšekkoslovakiassa oli lukuisia päällekkäi-
siäkin turvallisuus- ja vakoiluorganisaatioita. Ennen 
kaikkea kommunistit perustivat niitä sekä puolustus- 
ja sisäministeriöihin että paikallishallinnon kansallis-
komiteoiden yhteyteen. Tietenkin poliisi- ja turval-
lisuusyksiköiden kontrollista käytiin kovaa taistelua. 
Kommunistit olivat kuitenkin aina aloitteentekijöi-
tä ja useita askelia vastustajiaan edellä. He perusti-
vat myös oman puolueensa sisään erityisen osasto 
F:n, joka paitsi valvoi sisäministeriötä ja turvallisuus-
elinten kommunisteja, kortistoi muiden puolueiden 
vaikutusvaltaisia toimihenkilöitä. Sisäministeriö koki 
radikaalin määrällisen ja poliittisesti katsoen laadul-
lisen muutoksen. Kun ennen sotaa syyskuussa 1938 
sisäministeriön alaisissa turvallisuuselimissä palve-
li noin 20000 henkilöä, heitä oli marraskuussa 1945 
jo 32000. Ennen sotaa KSČ oli vain keskisuuri par-
lamenttipuolue ja tuomittu pysyvään oppositioon. 
Niinpä kommunisteilla ei silloin vielä ollut asiaa edes 
turvallisuuselimiin. Sodan jälkeen he ottivat vahin-
gon takaisin korkojen kera.

Neljä tärkeintä

Vuosina 1945–1948 vaikutusvaltaisimmat salai-
set palvelut olivat seuraavat neljä: puolustusminis-
teriön hallinnon alalla jo mainittu OBZ ja pääesi-
kunnan toinen osasto sekä sisäministeriön alaiset 
aluehallinnon turvallisuusyksiköt, ZOB II (Zemské od-
bory bezpečnosti II) ja Valtion turvallisuus StB (Stát-
ní bezpečnost). Näistä OBZ oli aluksi kaikkein vaiku-
tusvaltaisin, mutta pian se sai kilpailijan StB:stä, josta 
aikanaan sitten tulikin valtio valtiossa. Liian vallan-
himoinen Reich puhdistettiin. Ensimmäisinä sodan-
jälkeisinä vuosina hänen OBZ:insa ulotti toimintan-
sa myös siviilihallinnon aloille. Sen agentteja toimi 
myös tuotantolaitoksissa ja valtion siviilihallinnossa. 

Reichin merkitys 

Everstiluutnantti Bedřich Reich oli 1940-luvun lop-
pupuolella maan vaikutusvaltaisimpia miehiä. Hän 
pystyi vaikuttamaan ratkaisevasti upseerikunnan, 
varsinkin ei-kommunististen upseerien liikkumisva-
pauteen. Esimerkiksi Tšekkoslovakian ilmavoimien 
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upseerit, jotka suurimmaksi osaksi olivat sodanai-
kana palvelleet Britannian kuninkaallisissa ilmavoi-
missa ja olivat siten kommunistien vaikutusvallan 
ulkopuolella, joutuivat hankaluuksiin jo ennen kom-
munistien lopullista vallanottoa. Moni heistä oli avi-
oitunut tai kihlautunut brittiläisen naisen kanssa ja 
halusi muuttaa Britanniaan. Presidentti Beneš ja jopa 
puolustusministeri Svoboda olisivat suostuneetkin 
siihen, mutta ei Reich, ja heidän lähtönsä peruuntui. 
Se sinetöi heidän kohtalonsa sen jälkeen, kun kom-
munistit olivat ottaneet yksinvallan helmikuun 1948 
lopussa.

StB vahvistuu ja  
kommunistit saavat otteen

Kansallinen sosialistipuolue sai syksyllä 1947 par-
lamentissa esittämillään paljastuksilla sisäminis-
teri Nosekin lakkauttamaan aluehallinnon turval-
lisuusyksikön ZOB II:n. He luulivat saavuttaneensa 
suurenkin poliittisen voiton, mutta erehtyivät. ZOB 
II:n kommunistiagentit siirtyivät vain vahvistamaan 
StB:n rivejä, jolloin jälkimmäinen pääsi aiempaa pa-
remmin pureutumaan myös paikallishallintoon, mikä 
vain vahvisti kommunistien hegemoniaa kansallisko-
miteoissa. Näiden turvallisuus- ja tiedusteluelimien 
ansiosta kommunistit onnistuivat kutomaan koko 
Tšekkoslovakian kattavan hämähäkinseitin, johon 
vastustajat takertuivat yksi toisensa jälkeen. KSČ:llä, 
samoin kuin sen määräysvaltaan jo vuonna 1945 pa-
lautetulla Slovakian veljespuolueella KSS:llä oli kor-
tistot kaikista vähänkin tärkeissä toimipisteissä työs-
kentelevistä ihmisistä. Heidän lonkeronsa ulottuivat 
valtionhallinnossa aina presidentin kansliaan asti ja 
kaikkiin muihin Kansallisessa rintamassa oleviin puo-
lueisiin. Kaikissa niissä puolueissa oli sisäinen fraktio, 
johon kuuluneet ottivat salaa ohjeensa kommunis-
teilta. Kommunisteilla oli siis jo vuoden 1947 lop-
puun mennessä hyvissä ajoin ennen vallanottoa sil-
mänsä ja korvansa kaikkialla Tšekkoslovakiassa.

Kommunistit ja armeija

Armeijassa kommunistit onnistuivat tämän verkos-
ton avulla syrjäyttämään suuren osan vanhemman 
polven upseereista ja aliupseereista, jotka olivat en-
simmäisen tasavallan aikaisten demokraattisten 
ihanteiden kannattajia. Niin kauan kuin Kansallinen 
rintama oli vielä suhteellisen moniarvoinen, nämä 
yleensä siirrettiin sentään vielä siististi eläkkeelle. 
Helmikuuhun 1948 mennessä Tšekkoslovakian ase-
voimat olivat käyneet jo läpi niin radikaalin muutok-
sen, ettei presidentti Beneš voinut enää luottaa nii-
den uskollisuuteen muodolliselle ylipäällikölleen eli 

presidentille voidakseen käyttää niitä kommunistien 
valtapyrkimysten tekemiseksi tyhjäksi, vaikka olisi 
muuten uskaltanutkin niin tehdä. Niinpä armeija py-
sytteli kasarmeissaan valtataistelun ratkaisseen po-
liittisen kriisin ajan.

Puhdistukset pääsevät vauhtiin

Aluksi kommunistien verkostot keskittyivät paljasta-
maan ja puhdistamaan natsimiehityksen ajan yhteis-
toimintamiehiä ja Slovakian fasistihallituksen kan-
nattajia. Tämän muutkin hallituspuolueet saattoivat 
vielä hyväksyä. Suunnilleen vuodesta 1947 lähtien 
puhdistukset ja syrjäyttämiset ulotettiin koskemaan 
myös kommunistien vastustajia. Muiden puolueiden 
vastalauseet parlamentissa ja vaatimukset oikeudel-
lisista tutkimuksista johtivat harvoin tulokseen. Oi-
keusministereinä ehtivät toimia kansallisen sosialisti-
puolueen vahvat miehet Jaroslav Stranský ja Prokop 
Drtina, vaikka univormupukuisessa poliisissa oli vie-
lä paljon tämän puolueen kannattajia. Paitsi poliit-
tisten vastustajien ahkeraa kortistointia kommunis-
tiagentit myös tehtailivat järjestyshäiriöitä muiden 
puolueiden kokouksissa ja tekivät laittomia kotitar-
kastuksia. Lähetettiinpä Drtinan oikeusministeriöön 
syksyllä 1947 myös pommi, joka tosin ei räjähtänyt. 
Mitään pitäviä todisteita pommin todellisista lähet-
täjistä ei koskaan saatu.

Agentteja ja salamurhia

Maassa vilisi myös lukuisia neuvostoagentteja, jot-
ka olivat lojaaleja vain Moskovalle. Lisäksi moni 
tšekkiläinen ja slovakialainen kommunistipoliitik-
ko tai -virkailija palveli ”kahta herraa” – sekä Stalinia 
että KSČ:n johtoa – mahdollisissa ristiriidoissa vain 
Stalinia. Oma valistunut arvaukseni ei-kommunis-
tisen ulkoministerin Jan Masarykin väkivaltaisesta 
kuolemasta pian kommunistien vallankaappauksen 
jälkeen 10.3.1948 on, että neuvostoagentit murha-
sivat hänet työntämällä hänet ulos Černinskỳn pa-
latsin eli ulkoministeriön ikkunasta. Vaikka Masaryk 
oli puolueeton porvari, KSČ nimenomaan halusi pi-
tää hänet hallituksessa panttivankinaan ja kylttinään 
muuta maailmaa varten. Masaryk itse, vaikka oli-
kin taipuvainen masennukseen, ja oli kaikkea muu-
ta kuin mielissään kommunistien vallanotosta, tus-
kin teki itsemurhaa, koska hän pelkäsi kipua. Hän 
oli luvannut pysyä omassa maassaan loppuun asti 
lojaalina presidentti Benešille, jolla ei myöskään – 
kommunistien valvonnan alaisena – enää ollut kuin 
puoli vuotta elinaikaa. Niinpä neuvostoagentit, joi-
den ei tarvinnut piitata Tšekkoslovakian kommunis-
tien toiveista, luultavasti toimittivat Kremlin käskystä 
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poliittisesti kiusallisen ulkoministerin hengiltä. Täs-
tä murhasta, yhtä vähän kuin presidentti Kennedyn 
murhasta ei ole jäänyt sitovia todisteita, vaan se on 
pysynyt samanlaisena mysteerinä.

Suomessa kaikki on toisin

Suomessa kommunistit ajautuivat poliittiseen eris-
tykseen vuosina 1946–47, vaikka he pysyivätkin hal-
lituksessa heinäkuun loppuun 1948. Syksystä 1947 
lähtien he menettivät myös Kremlin arvostuksen ja 
tuen. Stalin piti parempana päästä edes jonkinlai-
seen sopimukseen Suomen porvarillisten johtaji-
en kanssa, kun kylmän sodan vaaralliset kriisit olivat 
edessä. Suomen pelokkaista ja hitaista kommunis-
teista ei ollut hänelle apua. Kuten jo aiemmin mainit-
sin, SKP ei saanut edes kutsua Kominformin perus-
tavaan kokoukseen, vaikka se oli sentään Ranskan ja 
Italian puolueiden jälkeen neuvostoblokin ulkopuo-
lisen maailman suurin puolue ja tuolloin vielä halli-
tuksessa.

Kommunistien ote herpaantuu

Tämä heijastui myös ”punaisen” VALPO:n asemaan. 
Se hävisi kilpailussa Kalle Lehmuksen johtamalle, 
ammatillisesti pätevälle armeijan tiedustelulaitoksel-
le, johon kommunisteilla ei ollut pääsyä edes lähel-
le. Vaikka se vihdoin vuoden 1947 sai ammatillisesti 
pätevän kommunistin Erkki Tuomisen ykkösjohtajak-
seen, ja vaikka sen ammattitaito parani ja se onnistui 
saamaan poliittisten vastustajiensa piiristä aikaisem-
paa parempia tiedottajia, se oli menettänyt etsikko-
aikansa alkuvuosien kömmähdyksissään ja pilannut 
maineensa. Näin ollen se ei toiminnaltaan tehostu-
neenakaan enää ehtinyt juurikaan auttaa tappiokier-
teeseen ajautuneita kommunisteja.

Miten punainen Suomen VALPO sitten oli? Osmo 
Jussilan tutkimuksen ja Ahlbäckin komitean rapor-
tin mukaan SKP:hen ja SKDL:ään kuuluvia oli vuo-
den 1947 lopussa yli 40 prosenttia. Yli 20 prosenttia 
oli ns. demokraatteja, joilla tarkoitettiin myötäsukai-
sesti laitavasemmiston pyrkimyksiin suhtautuvia. Tä-
män perusteella saattaisi väittää, että vuoden 1947 
lopun VALPO oli noin 60–70-prosenttisesti ”punai-
nen”. Sosialidemokraatteja ja porvareita oli vain hä-
viävän pieni osa, ja loput,  ilmeisesti lähinnä passi-
toimiston väkeä, joihin vuoden 1945 puhdistukset 
eivät ulottuneet, olivat puolueettomia. Vaikka VAL-
PO oli ennen lakkauttamistaan melko ”punainen”, se 
oli kuitenkin suhteellisen pieni toimintayksikkö. Vas-
tapuolen sotilastiedustelu saattoi hyvinkin jo sinänsä 
neutraloida punaisen VALPO:n merkityksen käydys-
sä sisäpoliittisessa valtakamppailussa. Vastustajat 

pitivät tarkoituksellisesti VALPO:n väristä vain ko-
vaa ääntä. Kun perustuslailliset instituutiot pysyivät 
Suomessa muuttumattomina, eivätkä kommunistit 
kyenneet tunkeutumaan niihin, ”punainen” VALPO 
jauhautui poliittisessa taistelussa murskaksi, tai ai-
nakin melko voimattomaksi voidakseen estää väistä-
mättömän lakkautuksen.

Kommunistit saavat vallan

Tšekkoslovakiassa kylmän sodan todella alettua mi-
kään muu tekijä, kolmatta maailmansotaa lukuun 
ottamatta, ei olisi voinut estää kommunisteja nou-
semasta yksinvaltaan. Turvallisuus- ja tiedusteluorga-
nisaatiot, jouduttuaan yhä selvemmin kommunistien 
valtaan, auttoivat näitä kutomaan niin tiukan hämä-
häkinverkon koko yhteiskuntaan, että itse vallan-
kaappaus tapahtui lopulta vaivattomasti ja lähes täy-
sin verettömästi – ilman puna-armeijan väliintuloa.

Jaroslav Seifert

HÄÄLAULU

Hääkimppu, morsiushuntu -
onnesta itketään,
on kaunista se niin
kun mennään miehelään.

Yö täynnä hekumaa
on aamuhämäriin,
on kaunista se niin
kun mennään naimisiin.

Hääkimppu karisee
ja kuihtui ikävään,
on surullista niin
kun mennään miehelään.

Ja viuhka sulkeutui,
käy karvaus suudelmiin,
on surullista niin
kun mennään naimisiin.

Kokoelmasta Poštovní holub  
(Kirjekyyhkynen), 1929
Suomennos: Hannu Ylilehto
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Hiljaa virtaaVltava
Eurocities Culture Committee Prahassa 27.–29.2. 2004  
puolitoista vuotta jälkeen suuren tulvan

Yrjö Larmola 
Otteita 

matkapäivä-
kirjasta
osa 2

Kokoonnuimme, Riitta, Lassi ja minä, eiliseen kan-
tapaikkaamme Raatihuoneentorille purjekankaan alle 
ja lämpölampun läheisyyteen. Vertailtavaa kokemus-
ta riitti. Henkiset ja sivistykselliset arvot eivät todel-
lakaan ole suomalaisessa kunnallishallinnossa pääl-
limmäisinä, kaikista konsultti-karamellinkoreista 
ilmaisuista ja pseudo-työnjohtopsykologiasta huoli-
matta. Vastuulliset kunnanhallinnon kellokkaat saat-
tavat matkoilla käyttäytyä kuin valvomattomat tark-
kailuluokkalaiset. Euroopasta puhutaan, mutta hädin 
tuskin peruskoulunopin oppineilla – en sano: sisäistä-
neillä – suomalaisilla poliittisilla johtajilla ei ole puo-
lueesta riippumatta vähintäkään tuntumaa Kreikan ja 
Rooman, Kaarle Suuren, Kaarle V:n perinteen Eu-
rooppaan. Täällä se tulee vastaan joka kadunkulmas-
sa, jos yhtään osaa nähdä. Praha oli Euroopan pää-
kaupunki 1300–luvulla, jolloin Luxemburgin sukua 
oleva Kaarle IV, ainoa Böömin kuningas, josta tuli 
Saksan keisari, täältä hallitsi (tosin nimellistä) Sak-
san keisarikuntaansa. Prahan merkittävä eurooppalai-
nen kaupunkiasema säilyi ainakin 1600–luvulle, sa-
taa vuotta myöhemmäksikin, Preussin Fredrik II:n 
päiviin asti, sivistyksellisesti siitäkin eteenpäin. To-
dellinen Saksa tai Tšekki tai Italia ovat poliittisille 
eurojohtajillemme yhtä kaukana kuin jokin eksoot-
tinen Bahama tai Goa, jonne mennään turistiksi. Ja 
nämä resonemangit lankeavat yksin minun tiliini, 
mutta yhteisestä keskustelusta ne lähtivät liikkeelle.

Lassin ajatus oli, että illan huipennukseksi käveltäi-
siin Vanhankaupungin torille, syötäisiin – päivällisen 
korvikkeeksi – väärentämätön torikioskin makkara 
ja juotaisiin pikkupikarillinen votkaa. Näin tehtiin. 
Lassin suuri ajatus palkittiin yli odotusten. Makka-
ra oli hyvää – ja yhtäkkiä puhkesi pohjoisesta, iltaöi-
seen yleisöön kajonsa heittäen, loistava ilotulitus ties 
minkä kunniaksi. (Riitta Hurmeen kunniaksi tietys-
ti myös, jonka syntymäpäivään siirtymistä tässä yöl-
lä vietettiin). Raketit lensivät Josefovista tai ehkä 
pikemminkin joen vastarannalta. Jyrinään ja pauk-
keeseen vastasi ääni, kaiku tai vastatuli, valoja ei nä-

kynyt, etelästä Nové měston suunnalta tai Vyšehradin 
kukkuloilta. Kaiku kai se oli! Jos kukkuloilla toinen 
tulitus olisi ollut, kai se olisi torille erottunut.

Hotellin hissin aaveääni oli lopullisesti abstrahoitu-
nut, nukkumassa.

***

Aamukahvilla nyt mm. postimerkin neljänneksen ko-
koisia juustonpaloja sipulihiutaleiden kanssa. Hm!

Rivakka Jinna marssitti meidät nyt satavuotiaaseen, 
art nouveau -tyyliseen kaupungintaloon, jonka opas 
otti meidät vastaan. Hän kiersi kanssamme sali salilta 
loistavia sisätiloja, joissa oli runsaasti symbolimaa-
lauksia. Talo kuvastaa ylpeyttä Böömin kansallisen 
tietoisuuden noususta, vaikka rakentamisensa aikaan 
talo oli vain paikallisten maapäivien ja kaupunginval-
tuuston kokoontumistila. Itävallansaksalainen Her-
renvolk hallitsi. Itävalta-Unkarin parlamenttiin Wie-
niin myös vähemmistökansat lähettivät edustajansa. 
Böömien, määrien, unkarilaisten ja slovakkien keski-
näiset suhteet olivat kaikkea muuta kuin ongelmatto-
mat, vaikka vastustuksen kohde oli yhteinen. Samaa 
aitoa ylpeyttä näkee muissakin 1800–luvun lopun ja 
1900–luvun alun parlamenttitaloissa, kuten vaikkapa 
Budapestissä ja Wienissä: nytpä ei kokoonnutakaan 
kuninkaan eikä keisarin vieraina eikä vuokralaisina 
vaan omassa talossa. Böömi sai (miesten) yleisen ää-
nioikeuden 1907, mutta aatelin ylivalta valtioelämäs-
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sä kesti ainakin ensimmäiseen maailmansotaan. Ku-
ten meille oli etua Venäjän tappiosta Japanin sodassa 
1905, Itävallan vähemmistökansat hyötyivät herra-
kansan Preussille kärsimästä tappiosta 1866.

Art nouveau-sisustuksessa vaihtuu art decoon huo-
neesta huoneeseen kuljettaessa. Puhdas kulta on 
tie, jota astelevat. Albert Muchan tunteellisia tau-
luja. Jos mieli tehdä oikeutta kattomaalauksille,  
täällä olisi melottava selällään autonasentajan kel-
kalla. Niska kipeytyy. ”Serbialainen huone” sai 
uuden nimen ”Orientaalinen huone”, kun serbi  
Gavrilo Princip, kuten muistamme, Sarajevossa am-
pui arkkiherttua Frans Ferdinandin ja tämän puoli-
son. Princip, periaatteen mies. 19-vuotias opiskelija 
sytytti maailmansodan. (Matti Klinge puhuu mie-
luummin ”eurooppalaisesta suursodasta”, mutta kos-
ketti se siirtomaitakin.)

Erään maalauksen sankarin takana suojeleva nais-
hahmo levittelee käsiään. Näyttää siltä, että hän on 
aikonut tehdä sankarin päähän sarvet, kuten valoku-
vassa joskus tehdään, mutta ei ole ehtinyt. Maalari on 
ollut liian nopea.

Nykyisistä valtion ja kaupungin johtajista Kuva-
siskot-tyyppiset suurvalokuvat kehyksissä seinäl-
lä. Kuvan kompositio usein sisältää viestin. Václav 
Klausin kuvan symmetrisenä keskipisteenä on ran-
ne-Rolex.

Parlamenttitalo on kuulemma pystytetty muinaisen 
kuninkaanlinnan paikalle. Hradčany ei siis ehkä ole 
ensimmäinen hallitsijan linnan sija. Opas ei nuoruut-
taan ymmärrä, miksi venäläiset halusivat repiä tämän 
loistavan rakennuksen. Syyhän on ilmeinen. Joka 
huone, joka seinä, patsas, maalaus säteilee kansal-
lista symboliikkaa. Kommunismin internationalismi 
oli yhtä kuin venäläisten valta yli kaiken. Russo-im-
perialismia pelkimmillään. Rakennuksissa kansal-
linen symboliikka tiivistyy. Budapestissa näytetään 
portaita, joilta Sándór Petőfi lausui kirjoittamansa 
kansallislaulun: ”Talpra magyar, hí a haza...” (Nouse 
madjar, kutsuu maasi...)

Paluu hotellille, uloskuittaus, laukku luggage roo-
miin. Vielä ekskursio uupumattoman Jinnan johdolla. 
Metrolla Hradčanyn linnavuoren tuntumaan, kierros 
linnan pihoilla. Olen täällä nyt neljättä kertaa, mut-
ta aina tulee uutta. Vítuksen katedraalin goottilaisen 
seinän runsaaseen henkilöhahmodekoraatioon mah-
tuu kaksi 1900–luvun asuista herraa: he ovat ne, jotka 

saattoivat tämän vuosisataisen rakennustyön päätök-
seen! Päätökseen ja päätökseen, muutama jalusta on 
saanut ikuisiksi ajoiksi jäädä odottamaan pyhimys-
tään. Eipä kuitenkaan tälle vuorelle ole tyrkytetty ai-
nuttakaan viittoilevaa Leniniä – eikä törkeää Hilto-
nia, kuten Budan linnavuorelle.

Edellisellä Prahan-matkallamme ystäväni Lassi Sa-
ressalo kiinnitti huomiotani ruusuikkunaan, joka ei 
olekaan ruusuikkuna, vaan vihreä: valo siilautuu py-
hän puun, pyökin, lehvien lomitse. Buch, Buchsta-
ben, pyökkipuuhun leikatut kirjaimet. 

Täällä, eikä Hollannissa, viljeltiin kuulemma Euroo-
pan ensimmäiset tulppaanit.

Vartionvaihto, liput heilahtavat, fanfaarit antavat käs-
kyjä. Nämä marssivat myös leveinä rintamina, parin-
kymmenen miehen levyisinä, kun kuvioita tehdään 
linnanpihalla. Leveän rintaman kaarroksiin ei sen-
tään ole tilaa. Siniset talvimanttelit, vaaleanharmaa 
turkiskaulus ja -lakki. Me suomalaiset olemme mars-
sineet vain nelijonona.

Kävelemme rinnettä alas Hradčanysta Kaarlensillal-
le ja Vanhaankaupunkiin. Malá stranan oma kaupun-
gintalo; Malá strana, Staré město ja Nove město oli-
vat pitkään itsenäisiä kaupunkeja, kuten esimerkiksi 
Lontoon osat tai Buda ja Pest. 1600–luvun palatsi, 
jossa tavattoman runsaasti pieniruutuisia ikkunoita. 
Säätykokouksen talo. Hallinnon läpinäkyvyyden pe-
riaate osattiin jo silloin!

Kaarlensillalla yritän miettiä, mihin asti ruotsalais-
suomalaiset joukot pääsivät. Varmaan aivan sillan 
yli, porttilinnakkeelle asti; eivät keskelle siltaa pys-
tytetyt sulut olisi heitä pidätelleet. Muistan nähneeni 
kuvan maalauksesta, jossa vuonna 1848 barrikadi oli 
pystytetty tähän samaan paikkaan. Mahtoi olla tur-
hauttavaa, melkein perillä, ei monta metriä, ja rikas 
ryöstettävä kaupunki olisi ollut ulottuvilla. En kovin 
paljoa painoa pane Kustaa Aadolfin sota-artikloille, 
jotka kielsivät ryöstämisen tai ainakin säännöstelivät 
sitä. Sillankaiteiden veistosten täytyy olla 30-vuotis-
ta sotaa nuorempia. Jokeenhan ne olisivat lentäneet. 
(Dudákin kirja kertoo, että niin ovatkin.)

Talojen seinissä, monen metrin korkeudessa, näkyvät 
tulvan jäljet, veden ja mudan tuottama kulutus.

***
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Puhtaaksikirjoittaessani lainaan isä ja poika Juvan 
Suomen kansan aikakirjoja (III:525):

”Kun ’Pieni puoli’ oli vallattu, ryhtyi varsinaisen Pra-
han porvaristo joen toisella puolella tarmokkaisiin 
puolustustoimenpiteisiin. Kuuluisan goottilaisen sil-
tatornin, Moldaun poikki johtavan sillan itäpäässä, 
miehitti muutama sata ylioppilasta, joita johti eräs ur-
hoollisuudestaan ja tavattomista ruumiinvoimistaan 
kuuluisa jesuiittaprofessori. Hyökkääjät, jotka luuli-
vat, että hän oli antautunut paholaisen palvelukseen, 
vannoivat kiukuissaan nylkevänsä miehen elävältä, 
jos he saisivat hänet käsiinsä. Mutta se ei heille onnis-
tunut. Porvariston puolustus olisi kuitenkin ollut tur-
ha, ellei kaupunki olisi saanut apua keisarilliselta ar-
meijalta.

Prahan piiritys jatkui vielä, kun tieto saapui, että rau-
ha oli solmittu.”

Jäähyväislounas joenvarsiravintolassa. Minä tyy-
dyn ravitsevaan olueen, ei nälätä. Olemme eilen os-
taneet oppaille kiitokseksi suklaarasioita. Lassi tämän 
ensimmäisenä keksi ja herrasmiehenä maksoi, eikä 
päästänyt kustannuksista osille. Nyt hän tyrkkäsi rasi-
at minulle. - Minäkö saan kunnian, vaikken edes mak-
sanut? Ojensin rasiat Jinnalle ja kehotin jakamaan 
muiden niiden kanssa, jotka olivat nähneet vaivaa 
vuoksemme näillä retkillä. Olipa hyvä, ettei ilahtunut 
nuori nainen sentään halannut, olisi ollut liian epäoi-
keudenmukaista Lassia kohtaan. Pidin pienen puheen 
seuralle, kiitin komiteaa ja lausuin sille jäähyväiseni. 
Eipä juuri tainnut olla paikalla niitä, jotka olivat ko-
kouksissa puheenjohtajakaudellani.

***

Santeri Ivalon keskeistä elämäntyötä oli historial-
linen romaanisarja hämäläisen Karmalan suvun vai-
heista. Polveileva sukukuvaus alkaa 1300–luvulta ja 
jatkuu 1600–luvulle. Rakenteen, vaikkei juonen, mal-
lina on ollut Topeliuksen Välskärin kertomukset – 
pohjalaisia kirjailijoita kumpikin. Nuorsuomalainen 
lehtimies ja tohtori Ivalo oli kirjailijana vähäisempi 
kyky kuin Topelius, mutta asutushistorian tutkimuk-
set antoivat hänen työlleen hyvän asiapohjan. Hänen 
mielestään historiallisen kirjailijan tuli "maalata leve-
ällä siveltimellä". Henkilöhahmot ovat kaavamaisia, 
mutta hyvä mielikuvitus auttaa häntä hyvin eläyty-
mään, mm. juuri Prahan piiritykseen (Kreivin aikaan, 
1926). Ivalon tavoittelemaan dramaattiseen yllätys-
hyökkäykseen ei ole aivan helppo uskoa, kun Prahan 

ympäristö on niin vuorista kuin on. Luullakseni Ivalo 
ei käynyt itse paikalla.

”Puolen yön aikaan kumahti kirkonkello siellä päin, 
missä kaupungin tiedettiin olevan, kaikuen läpi hil-
jaisen yön. Se aiheutti pientä hälinää ja liikettä pyök-
kimetsässä, miehet kun jo luulivat sitä joksikin hä-
lytysmerkiksi tai merkiksi siitä, että ruotsalaisten 
jalkamiesten yritys oli keksitty. Mutta upseerit rau-
hoittivat heitä - se on vain pragilaisten tavallinen puo-
lenyönsoitto. Silloin siellä myös tapahtuu vahdin-
muutos.

***

Kun aamu valkeni, oli Moldau-virran länsipuolinen 
osa kaupunkia, sen uudempi ja uljaampi puoli, n.s. 
Pikku-Pragi, jo valloittajain käsissä. Siellä asui kau-
pungin ylimystö ja yleensä sen varakkaampi väestö, 
siellä olivat sen palatsit ja linnat ja komeat hallinto-
rakennukset ja ne joutuivat nyt kaikki yhdessä yössä 
ruotsalaisvihollisten käsiin – hirmuinen isku ja häpeä 
keisarinkotkan vartijoille!

Moldau-virran yli vievää siltaa olivat peräytyneet 
pragilaiset joukot sentään ehtineet puolustamaan. He 
olivat suuressa hädässään keränneet apuväkeä sin-
ne sillankorvaan, jota eivät ryntääjät kerinneet ensi 
hyökkäyksellä valloittaa. Pragilaiset järjestäytyivät 
nyt kiinteästi joen vastaiselle rannalle, ”vanhaa kau-
punkiaan” varjelemaan. Valloittajain oli tyydyttävä 
siihen kaupungin rikkaampaan osaan, jonka he yllät-
tämällä olivat saaneet käsiinsä. Olipa heillä voittoa 
siinäkin. Keisarin perintömaiden sydämessä oli nyt 
valtakunnan toinen kaupunki parhaalta osaltaan hei-
dän hallussaan, kiila oli nyt todella isketty keisarival-
lan ytimeen ja valloittajat valmistautuivat lyömään 
sitä yhä syvemmälle.

Pikku-Pragin puoleiseen sillankorvaan oli osasto rat-
suväkeä asetettu vartioimaan, etteivät sydämistyneet 
kaupunkilaiset, jotka jo olivat kokoontuneet Moldaun 
toiselle rannalle, pääsisi sillan yli ryntäämään voi-
tostaan hurmaantuneiden valloittajain niskaan. Tällä 
tärkeällä vartiopaikalla komensi nyt valloituspäivän 
aamuna kapteeni Esa Mikonpoika tilapäisesti ko-
koonhaalittuja, yön valvoneita miehiä, ja häneltä ky-
syttiinkin siinä suurta valppautta, sillä omiakin mie-
hiä oli siinä vaikea pitää koossa ja kurissa. Heidän 
näet teki niin turkasesti mieli päästä ryöstämään val-
loitettuja palatseja ja kauppataloja, joista heidän tove-
rinsa parastaikaa tyhjensivät kultaa ja hopeaa ja kaik-
kinaisia kal leuksia".
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Uusi hallitus: takarivissä Pentti Hannikainen ja 2. varapj. Jari Aula ja edessä vas. Vilma Sippola, 
Annele Kiiski, Kalervo Kattelus ja oik. pj. Blanka Lemmetyinen. Kuvasta puuttuvat 1. varapj. Sirpa 
Seppälä ja Nina Faconová.

Näköala Tšekkiin on Suomi–
Tšekki-seura ry:n virallinen 
jäsenlehti, joka  ilmestyy 1-2 
kertaa vuodessa. Lehti postite-
taan kaikille seuran jäsenille ja 
yhteistyökumppaneille.

51. vuosikerta.
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päätoimittaja.
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NÄKÖALA TŠEKKIIN
TENNISUUTISIA
Petra Kvitová voitti kolmantena 
tšekkinaisena Wimbledonin kak-
sinpelin heinäkuussa Lontoos-
sa kukistamalla Venäjän Mari-
ja šarapovan suoraan kahdessa 
erässä 6–3 ja 6–4. Aiemmin ovat 
tšekkinaisista voittaneet Martina 
Navrátilová (1978–79, 1982–87 
ja 1990) ja Jana Novotná 1998. 
Ainoana tšekkimiehenä on voit-
tanut Jan Kodeš 1973. Finaaliin 
ovat päässeet myös Ivan Lendl 
(kahdesti), Tomáš Berdych, Věra 
Pužejová-Suková, Hana Mandlí-
ková (kahdesti) ja Egyptiä edus-
tanut tšekki Jaroslav Drobný 
1954. Yksikään suomalainen ten-
nispelaaja ei ole koskaan yltänyt 
Wimbledonin finaaliin. JA
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TšEKIN KIELEN OPETUS SYYSLUKUKAUDELLA 2011

Edistyneiden jatkokurssi, joka toinen keskiviikko klo 17.30 – 19.30 + 1 yhdessä myöhemmin 
sovittavana lauantaina pidettävä pitempi opetuskerta, yht. 12x90 min. 14.9. alkaen

 - Soveltuu vähintään 2,5 - 3 vuotta kieltä opiskelleille. Painopiste puhutun ja kirjoitetun kielen
   tuottamisen ja ymmärtämisen kehittämisessä edistyneen tason puhe, kirjoitus- ja
   tekstiharjoitusten avulla. Soveltuu myös kieltä yliopistotasolla opiskelleille kertaajille.
 - Materiaali: opettajan oma materiaali, muu sovitaan yhdessä kurssin alkaessa.
 - Hinta seuran jäsenille 85,- €, muille 95,- €
 - Opettajat: HuK Sirpa Seppälä ja HuK Nina Faconová

Opetuspaikka Helsingin keskustassa ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut info@suomi-tsekki-seura.fi.

Kalliolan kansalaisopisto:

Tšekki I, torstaisin klo 18.40 – 20.10, yht. 12x90 min., 15.9. alkaen

 - Aloitamme aakkosista ja käymme syksyn aikana läpi keskeisen kieliopin. Pyrkimyksenä antaa
   opiskelijalle rakennuspalikat tšekin kieleen ja eväät itsenäisiin jatko-opintoihin.
   Soveltuu myös kertaajille.
 - Materiaali: Helena Lehečková, Tšekkiä suomalaisille 1 ja opettajan oma materiaali.
 - Hinta 60,- €
 - Opettaja: HuK Sirpa Seppälä

Tšekki III, torstaisin klo 17.00 – 18.30, yht. 12x90 min., 15.9. alkaen

 - Jatkoa syksyllä 2009 aloittaneelle peruskurssille. Painopiste puhutun ja kirjoitetun kielen
   tuottamisen ja ymmärtämisen kehittämisessä melko vaativan tason puhe-, kirjoitus- ja 
   tekstiharjoitusten avulla. 
 - Materiaali: Helena Lehečková, Tšekkiä suomalaisille 2 ja opettajan oma materiaali.
 - Hinta 60,- €
 - Opettaja: HuK Sirpa Seppälä

Opetuspaikka: Kalliolan kansalaisopisto, Sturenkatu 11, 00510 Helsinki (Alppila)

Ilmoittautumiset ja lisätiedot www.kalliola.fi

KAIKILLE KURSSEILLE ON MAHDOLLISTA OTTAA MYÖS RAJOITETTU MÄÄRÄ ETÄOPISKELIJOITA. 
ETÄOPINNOISTA TIEDUSTELUT AINOASTAAN OPETTAJALTA info@suomi-tsekki-seura.fi, 
sirpa@sirpukka.com 

HUOM!!! JOS LEHTI ILMESTYY KURSSIEN ALKAMISEN JÄLKEEN, TIEDUSTELE OPETTAJALTA 
 info@suomi-tsekki-seura.fi, sirpa@sirpukka.com MAHDOLLISUUTTA TULLA MUKAAN KURSSIN 
ALKAMISEN JÄLKEEN!!!! 



Nyt uuden ŠKODA Octavian ostajalle 
Plus-paketti kaupan päälle

Bluetooth-matkapuhelinvalmius+

Sadetunnistin +
Nahkainen ohjauspyörä+

TPM-rengaspaineseurantajärjestelmä+Saattovalot ja huomiovaloautomatiikka+
Hill Hold -mäkilähtöavustin+

Pysäköintitutka taakse+
+ Monitoimiohjauspyörä**

Maahantuonti: HELKAMA Vuokraus: AVIS              Tarkista testivoitot ja varustepakettikokonaisuus: www.skoda.fi

Nyt voit valita kaikkiin Octavia Ambiente-, Elegance- ja RS –malleihin Plus-paketin. Uutuuspaketin myötä jo yli 50 
vertailua voittanut Suomalaisten suursuosikki on entistäkin vakuuttavampi valinta. 
Škodalla on Suomen uskollisimmat asiakkaat (TNS-gallup /UAO-yksityiset 2010). 

EtuSI jOPA 1750 €*!

ŠKODA Octavia Ambiente alk. 20 735 €, autoveroton suositushinta alk. 16 585 € + arvioitu autovero 4 149,07 € CO2-päästöllä 134 g/km. Hintoihin 
lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Škoda-malliston yhdistetty EU-kulutus 3,4–10,2 l/100km ja CO2-päästöt 89–237 g/km. Kuvan auto 
erikoisvarustein. Etu koskee vain uusia kauppasopimuksia. 
*Etu vaihtelee malleittain. Octavia Combi 1.8 TSI 4x4 Ambiente-mallissa suurin etu: 1757 €. ** vain Elegance ja RS.



36


