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Näköala Tšekkiin -lehti täyttää ensi vuonna 50 vuot-
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karit ovat arvokkaita tietolähteitä, jotka voivat aut-
taa merkittävällä tavalla siinä, että seuran perin-
netieto säilyisi myös jälkipolville. Näköala Tšekkiin 
lehden juhlanumero ilmestyy kesällä 2011.
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Puheenjohtajan palsta

Hyvät lukijat!

Suomi-Tšekki-seura on pitänyt vuosikokouk-
sen helmikuussa Tšekin tasavallan suurlähetys-
tön tiloissa. Vuosikokous mm. vahvisti seuran 
tilinpäätöksen ja valitsi uuden hallituksen, jos-
sa on nyt kahdeksan jäsentä. Suuri osa edellisen 
hallituksen jäsenistä jatkaa työskentelyä uudes-
sakin hallituksessa, mutta joitakin muutoksia 
on tapahtunut tehtävien jaossa ja olemme myös 
saaneet pari uutta jäsentä seuran hallitukseen. 
Viime hallituksen 1. varapuheenjohtaja Heikki 
Larmola jätti hallituksen, mutta jatkaa Näköala 
Tšekkiin -lehden päätoimittajana tänä keväänä. 
Sen jälkeen päävastuu lehden toimituksesta pa-
lautuu jälleen Jari Aulalle, joka toimii edelleen 
seuran hallituksen 2. varapuheenjohtajana. Hal-
lituksen 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Sirpa 
Seppälä, joka on toiminut jo monta vuotta ak-
tiivisesti hallituksen jäsenenä ja tšekin kielen 
kurssien opettajana.

Tämän kauden tšekin kielen kurssien päät-
täjäiset pidettiin huhtikuussa Tšekin tasavallan 
suurlähetystössä. Hyvien kokemusten innosta-
mana seura jatkaa kurssitoimintaa ja aikoo tar-
jota syksyllä kaksi kurssia, perus– ja jatkokurs-
sia. Tšekin kielen opetus on näkyvimpiä seuran 
toimintoja. Suomi–Tšekki-seura on yksi har-
voista paikoista, missä tšekin kielen harrasta-
jat voivat opiskella sitä. Kiinnostus tšekin kiel-
tä kohtaan on pysynyt vakaana, opiskelijat ovat 
sekä seuran jäseniä että seuran ulkopuolelta ja 
myös muutamia etäopiskelijoita on.

Pitkän tauon jälkeen Suomi–Tšekki-seura on 
vihdoin saanut jälleen toimivat kotisivut enti-
sessä osoitteessa www.suomi-tsekki-seura.fi. 
Uudet kotisivut on rakennettu uudenlaisella tek-
niikalla niin, että seuran hallituksen jäsenet pys-
tyvät itse tekemään tavallisia päivityksiä. Näin 
pyritään pitämään kotisivut entistä paremmin 

ajan tasalla. Sivujen rakenne ja sisältö säilyvät 
pitkälti ennallaan. Etusivuilta löytyvät seuran 
toimintaan liittyvät linkit, esim. tiedot kielikurs-
seista. Uutisia -otsikon alla on tarkoitus ilmoit-
taa ajankohtaisista asioista ja tulevista Tšekkiin 
liittyvistä tapahtumista, esim. näyttelyistä, mu-
siikki- ja teatteriesityksistä, luennoista, yms. ti-
laisuuksista. Koska internet on ny kyään laajas-
ti käytetty viestintämuoto, uskomme, että sen 
avulla voimme parantaa myös seuran jäsenille 
suunnattua tiedotusta. Toivomme, että seuraatte 
kotisivujamme ja välitätte mahdollisia ideoita 
sivujen kehittämiseen. Emme kuitenkaan syrji 
niitä seuran jäseniä, joilla ei ole mahdollisuut-
ta tai jotka eivät halua käyttää internetiä ja jat-
kamme edelleen perinteisten jäsenkirjeiden lä-
hettämistä silloin, kun siihen on aihetta.

Yhteistyömme Tšekin tasavallan suurlähe-
tystön kanssa on jatkunut hyvin ja olemme saa-
neet käyttää suurlähetystön edustustiloja vuo-
sikokousten sekä muiden seuran järjestämien 
tilaisuuksien tapahtumapaikkana. Siitä on ol-
lut seurallemme todellinen hyöty. Nykyinen 
suurlähettiläs Vladimír Kotzy on keväällä ol-
lut Suomessa neljä vuotta ja hänen diplomaat-
titehtävänsä päättyy elokuussa, jolloin hän pa-
laa kotimaahansa. Hänen seuraajansa tarkka 
saapumisajankohta ei ole vielä tiedossa, mutta 
toivomme, että hyvä yhteistyö ja suurlähetys-
tön myönteinen suhtautuminen Suomi–Tšekki-
seuraamme säilyy tulevaisuudessakin.

Toivotan kaikille Suomi-Tšekki-seuran jäse-
nille mukavaa ja lämmintä kesää ja toivon ak-
tiivista osallistumista seuran toimintaan!

Blanka Lemmetyinen
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Suomi-Tšekki-Seura ry:n vuosikokous osui ystävyys-
seuran kannalta hyvälle päivämäärälle, kun se pidettiin 
10.2.2010. Toisen maailmansodan päättänyt rauhansopi-
mus nimittäin allekirjoitettiin Pariisissa helmikuun 10., 
tosin 63 vuotta aikaisemmin, vuonna 1947. Myös täl-
lä kertaa Tšekin tasavallan suurlähetystö, joka on kai-
kin tavoin ystävällisesti tukenut toimintaamme, oli luo-
vuttanut juhlatilansa seuran käyttöön. Paikalle saapuikin 
nykyoloissa ihan kohtuullinen määrä Seuran jäseniä, 
kaikkiaan siis 15. Vaikka jäsenten kokonaismäärä on 
noin pari sataa, ei nykyoloissa pienten ystävyysseuro-
jen kokouksiin yleensä saada juuri tuon enempää ihmi-
siä paikalle.

Seuran puheenjohtajan Blanka Lemmetyisen toivo-
tettua osanottajat tervetulleiksi vuosikokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Pentti Järvinen. Sihteeriksi valittiin 
takavuosina seuran hallituksessakin ansiokkaasti toimi-
nut Antti Virtanen. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka lupa-
sivat toimia tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin 
Vilma Sippola ja Marja-Leena Tuuri, hänkin entinen 
ansiokas hallituksen jäsen.

Tämän jälkeenkin kokous jatkui normaalisti ja hy-
väksyi sille esitetyt asiakirjat, vuoden 2009 tilinpäätök-
sen, vuoden 2010 talousarvion ja toimintasuunnitelman. 
Kautensa päättänyt hallituskin sai vastuuvapauden. 
Vuoden 2011 jäsenmaksun suuruudeksi hyväksyttiin 
edelleen ehdotettu 20 euroa, mikä on ollut myös kulu-
van vuoden jäsenmaksu. Seurallahan on pelkästään hen-
kilöjäseniä mainitut pari sataa.

Uuden hallituksen esittely on lehdessämme toisaalla. 
Hallituksesta jättäytyi omasta halustaan pois entinen I 
varapuheenjohtaja Heikki Larmola, joka kuitenkin lu-
pasi jatkaa Seuran lehden, ”Näköala Tšekkiin”, väliai-
kaisena päätoimittajana siihen asti, kunnes vakituinen 
päätoimittaja Jari Aula palaa takaisin Suomeen virka- 
ja opintovapaaltaan.

Myöhemmin uuden hallituksen järjestäytyessä pu-
heenjohtajaksi valittiin uudelleen Blanka Lemmetyi-
nen, joka on jo muutaman kauden hoitanut tehtävää esi-
merkillisen ahkerasti, tunnollisesti ja määrätietoisesti. 
Kuten yllä jo mainittiin uusi hallitus on esitelty toisaal-
la lehdessämme.

SEURAN	VUOSIKOKOUS
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Seuran tilintarkastajiksi valittiin 
edelleen Stella Henriksson ja Heik-
ki Larmola. joka tosin esitti aiheel-
lisia varauksia pätevyydelleen toi-
mia kyseisessä tehtävässä. Mutta 
niin kauan kuin seuran talous pysyy 
”Kassun”, Kalervo Katteluksen 
luotettavissa ja osaavissa käsissä, ti-
lintarkastajat pääsevät varmasti hel-
polla. Ja ovathan varatilintarkastajat 
Olavi Rautasaari ja Antti Virtanen 
käytettävissä, jos tiukka paikka sat-
tuisi tulemaan.

Seuran toiminta jatkuu jok-
seenkin entisillä linjoilla. Halli-
tuksen tehtäväksi jäi jäsenlehden 
”Näköala Tšekkiin” kehittäminen  
Samoin Seuralle olisi laadittava uusi 
yleisesite. Keskusteltiin myös ylei-
sesti tšekin kielen oppimisen mer-
kityksestä siltana muiden Itä-Eu-
roopan maiden slaavilaisten kielten 
ymmärtämiseksi. Seura on järjes-
tänyt ja järjestää jatkossakin tšekin 
kielen alkeis- ja jatkokursseja. 

Kokousraportin laati Antti Virtasen 
pöytäkirjan pohjalta Heikki Larmola

Edessä ”české
koversače”
eli tšekinkielistä
keskustelua ja 
takana ”lobbaavat”
taustahahmot 
suomeksi.

Kokoustauolla Antti Virtanen ja Matti Leikas kumpikin 
entisiä hallituksen jäseniä.
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Seuran jäsenet saavat vuosittain postia 
kummalliselta, kasvottomalta ja nimettömältä 
hallitukselta. Päätimme esittäytyä, jotta 
tietäisitte, millaiset henkilöt vuosikokous viime 
helmikuussa valitsi kuluvalle toimikaudelle 
asioistanne päättämään. Samalla kerromme 
hieman siitä, millaista tietä itse kukin meistä 
on mukaan seuran toimintaan tullut ja kauanko 
olemme seurassa yleensä sekä hallituksessa 
erityisesti toimineet.

Blanka Lemmetyinen, puheenjohtaja
(eturivissä oikealla)

Tšekin lähetystössä kääntäjänä työskentelevä tšek
kiläinen Blanka vietti lapsuudessaan useita vuosia Suo
messa isänsä työn vuoksi ja oppi kielen, mikä toi myö
hemmin työtehtäviä suomalaisten ryhmien tulkkina. 
Tätä kautta hän tapasi aviomiehensä ja muutti takaisin 
Suomeen 1980luvun alussa. Seuraan hän liittyi jäse
neksi pian muuttonsa jälkeen ja hallitukseen hänet valit
tiin vuonna 2000. Puheenjohtajana Blanka on toiminut 
vuodesta 2006. Blankan ansiota ovat mainiosti hoide

tun puheenjohtajuuden lisäksi läheisinä pysyvät suhteet 
ja erinomainen yhteistyö Tšekin lähetystön kanssa.

Sirpa Seppälä, 1. varapuheenjohtaja, 
yhteyshenkilö, kielikurssivastaava, 
lehden toimituskunnan jäsen
(takarivissa toinen oikealla)

Tšekin kielen kääntäjä, tulkki ja opettaja Sirpa päätyi liit
tyi seuraan vuonna 2004 tapahtuneiden sattumien seu
rauksena. Tuolloin matkamessuilla seuran osastolla käy
ty pikku keskustelu Blankan ja entisen puheenjohtajan 
Erkki Veräjänkorvan kanssa toi töitä kielikurssien opet
tajana sekä 2004 – 2008 osin entisen toiminnanjohta
jan tehtäviä hoitaneena toimistonhoitajana. Hallituk
seen Sirpa valittiin samana vuonna. Prahan opaskurssin 
suorittaneen ja siellä vuosia matkailun parissa työsken
nelleen Sirpan erikoisalaa on sekä jäsenten että ulko
puolisten kyselijöiden sähköinen neuvonta mitä moni
naisimmissa tšekkiläistä yhteiskuntaa, tšekin kieltä ja 
kulttuuria sekä maahan suuntautuvaa matkailua koske
vissa asioissa.

HALLITUS	ESITTÄYTYY
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Jari Aula, 2. varapuheenjohtaja, 
lehden päätoimittaja (puuttuu kuvasta)

Tšekin kielen auktorisoitu kääntäjä ja tulkki, Ylen toi
mittaja Jari pyydettiin pelastamaan seuran päätoimit
tajaa vailla ollut lehti vuonna 2005. Samoihin aikoihin 
Jari liittyi seuran jäseneksi ja valittiin hallitukseen. Tällä 
hetkellä opintovapaalla olevan Jarin ansiota on lehden 
henkiin herättäminen, sen tason nostaminen ja ylläpi
täminen. Jari on vannoutunut Tšekin ystävä, joka kävi 
ensimmäisen kerran maassa jo vuonna 1981 ja on sen 
jälkeen vieraillut Prahassa ja muualla Tšekissä varmasti 
vähintään 50 kertaa.

Kalervo Kattelus, taloudenhoitaja
(takarivissä toinen vasemmalta)

Helsingin vanhan jäähallin käyttöpäällikkönä työsken
nellyt Kalervo kävi Prahassa jääkiekon maailmanmesta
ruuskilpailuissa vuonna 1985 ottamassa oppia Helsin
gissä pari vuotta myöhemmin pidettyjä kisoja varten. 
Silloinen seuran hallituksen jäsen Taisto Vuorinen hou
kutteli jäseneksi ja seuraavan vuosikymmenen alkupuo
lella Kalervo valittiin hallitukseen. Tiukan taloudenhoi
don lisäksi Kalervo eli Kassu huolehtii muun muassa 
jäsenkirjeiden ja lehtien postituksesta, erilaisista han
kinnoista sekä seuran toimitiloista.

Nina Faconová (edessä keskellä)

Tšekkiläinen Nina kiinnostui jo murrosikäisenä suoma
laisesta kulttuurista ja päätti joskus vielä muuttaa maa
hamme. Suunnitelma toteutui keväällä 2009 ja ennen 
muuttoaan Nina otti yhteyttä seuran yhteyshenkilöön 
erilaisten käytännön kysymysten merkeissä. Tätä tietä 
syntyi yhteys seuraan ja syksyllä 2009 hän alkoi työsken
nellä avustavana opettajana kielikursseillamme. Seuran 
jäseneksi Nina liittyi talvella 2010 ja valittiin saman tien 
hallitukseen. Nina vastaa hallituksen tietoteknisestä 
osaamisesta kotisivujen sekä seuran tuoreen Facebook
profiilin vastuullisena ylläpitäjänä. Myös monet lehden 
kuvat ovat Ninan ottamia.

Annele Kiiskiv (edessä vasemmalla istumassa)

Työhön liittyneiden toistuvien messumatkojen seurauk
sena Tšekistä kiinnostunut Annele halusi oppia kieltä ja 
tuli seuran järjestämälle kielikurssille talvella 2005. Sitä 
seurasi liittyminen jäseneksi ja vuonna 2007 hänet va
littiin hallitukseen. Toimintaa kaihtamaton Annele kun
nostautuu erityisesti aktiivisena messupäivystäjänä, 
vapaaehtoisena pöytäkirjanpitäjänä sekä hallituksen 
keskinäisten aktiviteettien innokkaana puuhanaisena.

SUOMI–TŠEKKI-SEURA 
FACEBOOKIIN
Kotisivujen uusimisen myötä seura päätti lisätä nä
kyvyyttään verkossa myös muulla tavoin. Seuralle 
on vastikään perustettu oma Facebookprofiili, jonka 
avulla toivomme näkyvyyden lisäksi saavamme uusia 
jäseniä. Profiili ei voi toimia jäsentiedotuskanavana, 
sillä toisaalta sen näkevät vain valmiiksi Facebookis
sa olevat jäsenet ja toisaalta se on avoin kaikille Face
bookin käyttäjille. Toivomme kuitenkin tavoittavamme 
sen avulla entistä laajemman joukon Tšekistä kiinnos
tuneita henkilöitä ja pystyvämme näin myös levittä
mään tehokkaammin sekä yleistä Tšekin tasavaltaa 
että erilaisia Tšekkiin liittyviä tapahtumia koskevaa tie
toa. Profiili löytyy Facebookista nimellä Suomi–Tšekki
seura/Finskočeská společnost.

Nyt kaikki jäsenet joukolla Facebookiin lisäämään 
oman profiilimme ystävien lukumäärää!

Sirpa Seppälä

Markéta Pedronová (takana oikealla)

Suomen kieltä ulkomaalaisille sekä äidinkieltä Suomes
sa asuville tšekkilapsille opettava tšekkiläinen Marké
ta opiskeli Prahassa Kaarlen yliopistossa pääaineenaan 
suomen kieli ja muutti maahamme vuosituhannen 
alussa. Markéta opetti seuran kielikursseilla lukuvuon
na 2005 – 2006, mikä houkutteli seuran jäsenyyteen. 
Hallitukseen hänet valittiin vuonna 2008. Idearikkaalla 
ja aloitteellisella Markétalla on laajat verkostot, joiden 
ansiosta löydettiin muun muassa seuran kotisivuille uu
distaja. 

Vilma Sippola 
(seisomassa äärimmäisenä vasemmalla)

Vuosituhannen vaihteessa Vilma tuli maininneeksi on
nistuneesta Tšekin matkasta tuntemalleen pariskunnal
le, joka osoittautui Blankan appivanhemmiksi. Nämä 
houkuttelivat liittymään seuraan ja tutustumaan sitä 
kautta myös miniäänsä. Hallitukseen Vilma valittiin vas
ta vuonna 2010, mutta jo ennen sitä hän hoiti aktiivi
sesti päivystyksiä seuran osastoilla messuilla ja erilaisis
sa tapahtumissa. Lisäksi hän on aktiivisesti houkutellut 
tuttavapiiriään osallistumaan seuran järjestämille mat
koille vaikuttaen niiden toteutumiseen. Vilma on myös 
huolehtinut ansiokkaasti tarjoiluista monissa seuran jä
sentapahtumissa.



8

TŠEKIN SUURLÄHETYSTÖSTÄ 
LÖYTYY AINA YSTÄVÄ

Kaupallinen neuvos Jan Maruška on palannut vanhoille jäljilleen

Kun tapasimme viimeksi diplomaattiystäväni Jan Maruškan, Honzan kanssa 
Prahassa, hän oli juuri palannut ensimmäiseltä viisivuotiskaudeltaan Suomessa. Hän 
näytti todella ihastuneen maahamme.
Suuri osa keskustelustamme käsitteli Suomen luontoa ja suomalaisia. Tällöin kuulin 
sellaisia mainesanoja, että epäilin, voivatko maamme ja kansamme olla moisten 
kehujen arvoisia. Tyypillisen epäluuloisena länsisuomalaisena ja karumpaan 
kielenkäyttöön tottuneena arvelin, että tietenkin monet hänen huomautuksistaan 
olivat tšekkien vanhaa keskieurooppalaista sivistyskansaa edustavan kouliintuneen 
diplomaatin asiaan kuuluvia kohteliaisuuksia. Mutta pian ilmeni, että ne olivat 
enemmän kuin komplimangeja: ne olivat hänen vilpittömiä mielipiteitään.

Kaupallinen neuvos, ing. Jan Maruška.
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Erityisesti häntä näytti viehättäneen kesäiset 
merenrantamaisemamme. Tämä ei ollut mi-
nulle uutta. Tšekkiläisiä ystäviämme kannattaa 
kierrättää pitkin merenrantoja, saaristoja ja si-
sävesistöjämme. Asuvathan he itse sisämaas-
sa, eivätkä Etelä-Böömin järvet, joita paikal-
liset kutsuvat pikemminkin kalalammikoiksi, 
rybník, ole kooltaan suinkaan Päijänteeseen tai 
Pieliseen verrattavia. He osaavat arvostaa täl-
laisia näkymiä.

Mutta ystävämme Honza piti myös itse suo-
malaisista, varsinkin suomalaisten urheilulli-
suudesta. Tässä yhteydessä kannattaa muistaa, 
että Tšekki sentään sai äskettäisistä Vancou-
verin talvikisoista kaksi kultamitalia, kun taas 
suomalaiset eivät saaneet yhtään. Mutta tuol-
loin kaikki Suomessa näytti hänestä hienolta ja 
”sikasiistiltä”, nuorisokieltä käyttääkseni. Kou-
liintuneena diplomaattina Honza tietysti käytti 
korrektimpia ilmaisuja.

Viime elokuun lopussa Jan Maruška palasi 
Suomeen pitkän tauon jälkeen hoitamaan kau-
pallisen neuvoksen tehtäviä. Kun täysin yllät-
täen näin hänet Slovakian suurlähetystön kan-
sallispäiväjuhlilla, iloni oli epäsuomalaisen 
spontaani. Jostain syytä en ollut saanut mitään 
etukäteistietoa hänen paluustaan, kun en osan-
nut sellaisesta mahdollisuudesta edes uneksia. 
Sovimme, että tulen ennemmin tai myöhemmin 
häntä tapaamaan lähetystöön. Sovimme myös, 
että haastattelen häntä samalla “Näköala”-leh-
teen, koska tiesin hänet suureksi Suomen ys-
täväksi. No, oman passiivisuuteni ja Honzan 
työkiireiden takia tapaaminen siirtyi kuluvan 
vuoden huhtikuulle. Kaupallinen neuvos on 
taatusti ylityöllistetty missä kohdemaassa ta-
hansa ja aktiivinen ja virkansa hyvin hoitava on 
erityisen kiireinen.

Haastattelija (HL): Sydämellisesti tervetuloa ta-
kaisin Suomeen, kaupallinen neuvos Maruška!

Kaupallinen neuvos, ing. Maruška (JM): Kii-
toksia ystävällisistä sanoista ja kutsusta Seu-
ran lehden sivuille.

HL: Oletteko yhä säilyttänyt ihannoivan ja lois-
teliaan kuvanne Suomesta vai onko kuvaan il-
maantunut säröjä tai tummempia sävyjä?

JM: Ei, ei minun ole tarvinnut muuttaa mie-
lipiteitäni nykyisen kahdeksan kuukauden 
oleskeluni jälkeenkään. Suomi on yhä ver-
rattain siisti, hyvin toimiva ja ystävällinen 
maa. Kun sanon “verrattain”, se ei tarkoi-
ta mitään dramaattista pettymystä aiem-
man maassa oloni jälkeen. No, maailmahan 
on muuttunut paljon, eikä Suomea ole voinut 
suojella muutoksilta. Kuitenkin odotukseni 
vastasivat todellisuutta, mikä on hienoa. On 
selvää, että elämäni nyt on helpompaa kuin 
jos olisin täällä ensimmäistä kertaa. Muuan 
intialainen sananlasku sanoo, ettei samaan 
virtaan ikinä astu kahdesti. Se on totta. Vaik-
ka ystäväni ovat nyt vanhempia (kuten itse-
kin olen) ja hinnat kalliinpia (kuten kaikkial-
la), silti Suomi saa minut onnelliseksi. Olen 
yksinkertaisesti palannut 10 vuoden jälkeen 
takaisin ja ne vuodet ovat kutistuneet vain 
ohikiitäväksi hetkeksi elämässäni. Olen mat-
kustellut Euroopassa, Aasiassa ja Afrikas-
sa, mutta aina kaivannut takaisin Suomeen. 
Maanne on eurooppalainen maa, jolla on 
vahvat perinteet ja tavat, kuten vilkkaat ka-
lamarkkinat, joilla käyn mielelläni ostamas-
sa loheni syödäkseni kalakeittoa tai paistet-
tuja muikkuja. Toivon, että Suomi säilyttää 
kaikki sille ominaiset piirteensä, jotka erot-
tavat sen mistä tahansa muista maista.

HL: Entä ensimmäinen käyntinne Suomessa?

JM: Kuten on ollut puhe, ensimmäisen ker-
ran olin Suomessa vuosina 1994 – 1999. Las-
keuduin “tuntemattoman” maan kentälle 
ihastuttavan kauniina syyskuisena päivänä. 
Kun lähestyimme Helsinki-Vantaan kiitora-
taa saatoin nähdä vain metsiä, järviä ja taas 
metsiä. Tuohon aikaan kaikkea varjosti Es-
tonia-laivan onnettomuus, syvä talouslama, 
eikä juuri merkkiäkään näkynyt sosiaalises-
ta elämästä: ravintolat ammottivat tyhjil-
lään ja ihmiset kulkivat äreinä. Maalla näyt-
ti olevan vakavia ongelmia, kun taas tuolloin 
yksivuotiaassa Tšekin tasavallassa ihmi-
set olivat toiveikkaita ja hilpeitä. Suomel-
le oli tarjottu Euroopan Unionin jäsenyyttä 
ja kansa äänesti sen puolesta. Olin hämmäs-
tynyt, kuinka niin väestöltään pieni maa ky-
keni käyttämään hyödykseen kaupalliset 
mahdollisuutensa ja irrottautumaan talou-
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dellisesta ja sosiaalisesta katastrofista. Mi-
nun on pakko jälkikäteen antaa tunnustusta 
suomalaisille poliitikoille siitä, että he saivat 
minut uskomaan, kuinka politiikka voi olla 
järkevää ja reilua. Vuonna 1995 he lupasivat 
hintojen laskevan ja kaupan edistyvän. Mo-
lemmat toteutuivat. Olin todistamassa, kuin-
ka uusi Suomi syntyi.

HL: Kuinka kauan olette nyt asunut Suomessa?

JM: Toisen kerran saavuin viime syyskuussa 
ja toivon voivani, mikä ministeriö ja terveys 
niin sallivat, jäädä vielä seuraaviksi neljäk-
si vuodeksi.

HL: Mistä asioista ensisijaisesti pidätte maas-
samme ja mitä vieroksutte?

JM: Voin mainita monta hyvää asiaa, joiden 
ansiosta sekä yksityiselämäni että työni su-
juu tasaisesti ja rauhallisesti. Minulla on työ, 
jota haluan tehdä, vaimo, joka on muutta-
nut monia käsityksiäni (kuten minäkin hä-
nen). Minun iässäni sitä ei ihmeitä odota, jot-

ta ei järkyttyisi. Suomalaiset avautuvat koko 
ajan enemmän maailmalle ja vastaavasti – 
myös itselleen. Urheiluhullut voivat omis-
tautua aiempaa enemmän vapaa-ajan har-
rastuksilleen. Suhteellisesti ottaen Suomessa 
on enemmän hyviä kuin huonoja puolia. Ul-
komaalaisena vältyn arkisilta huolilta toisin 
kuin suomalaiset. – Entä ne huonot puolet? 
Voin mainita yhden: palvelut eivät ole ko-
vin asiakaskeskeisiä. Lääkärin hoitoa joutuu 
odottamaan, samoin auton rekisteröintiä ja 
asiaan kuuluvia leimoja, nimikirjoituksia ja 
sinettejä. Olen myös hyvin huolissani väki-
vallasta kouluissa ja julkisuudessa.

HL: Olette myös viettänyt tietyn ajan Ruotsissa. 
Voisitteko lyhyesti verrata Ruotsia ja Suomea?

JM: Kiitoksia tästä “vaikeasta” ja myös juo-
nikkaasta kysymyksestä, johon minun olete-
taan vastaavan … Vastaukseni saattaisi kes-
tää tuntikausia. Yksinkertaistus saattaisi 
tarjota ironisen vastauksen, jonka antamista 
kuitenkin haluaisin välttää. Suomi sijaitsee 
kahden historiallisesti voimakkaan alueen 

Dolní námĕstí (Alatori) Opavan kaupungista.
Kuva: Matěj Gregárek.
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välillä. Ruotsi on ylpeä, muita vähättelevä ja 
itsetietoinen. Ruotsin kuningaskunta on vuo-
sisatojen ajan hyötynyt liittoutumattomuus-
politiikastaan ja rakentanut samanaikaisesti 
voimakkaan teollisen, rehellisesti sanoen so-
tilaallisen, linnoituksen. Nykyisin globalisaa-
tio ja mahdollisesti työvoiman haluttomuus 
jäytää valtakunnan olemusta. Ruotsalainen 
asenne “vänta och se” (kunhan katsotaan en-
sin) vähän hermostuttaa minua. Toisaalta 
Suomi on onnistunut kehittymään uuden-
aikaiseksi, pitkälle erikoistuneeksi maaksi, 
joka on monessa suhteessa Euroopan johta-
va maa. Miltei vailla luonnonvaroja maasta 
on kaiken käytettävissään olevan inhimilli-
sen pääoman avulla tullut yksi maailman kil-
pailukykyisimmistä maista. Kuvitella, vain 
viisimiljoonainen väestö, laaja alue, syrjäiset 
kaupungit, ja silti maa voi reippaasti kilpail-
la sellaisten maiden kanssa kuin USA; Sak-
sa ja Japani. – Sekä Ruotsi että Suomi ovat 
ihanteellisia maita turistien, urheilumiesten 
ja luonnon ystävien kannalta. Mutta en lain-
kaan ymmärrä, miksi laajalti Suomessa pu-
hutussa ruotsin kielessä “sauna” kirjoite-
taan “bastu”, kun jopa japanin kielessä se on 
“sauna”.

HL: Miten Te kaupallisena neuvoksena lisäi-
sitte Tšekin ja Suomen välistä kauppaa? Mitä 
tšekkiläisiä tuotteita ja vientiartikkeleita toivoi-
sitte suomalaisten hankkivan enemmän maas-
tanne?

JM: Saavuin vaikeina aikoina. Viime vuonna 
Tšekin vienti Suomeen väheni 20 prosentilla, 
Suomen talous puolestaan ajautui valtavaan 
kauppataseen vajeeseen ja bruttokansantuo-
te laski 7,8 prosenttia. Talousnäkymät ovat 
sumeat ja meillä on erittäin pienet mahdo-
lisuudet lisätä vientiämme. Lama iskee sekä 
yhtiöihin että julkiseen sektoriin. Kasvun 
kiihdyttäminen vaatisi julkisia investointe-
ja ja tämä on Suomessa melkoinen ongel-
ma. Meidän vahvat alueemme ovat samoja, 
jotka ovat myös tässä maassa merkittäviä: 
energia, kuljetus, aliurakointi ja hyvinvoin-
tipalvelut. Kun ajaa autolla huomaa monia 
Škoda-autoja liikenteessä, pubeista paistaa 
Pilsen Urquell’in tai Budvarin mainokset. 
Nämä tavaramerkit ovat kaikkien nähtävis-

sä ja minun tehtäväni on käyttää tätä etua 
hyväkseni. Teen parhaani lisätäkseni yleensä 
vientiämme ja erityisesti arvotavaroiden me-
nekkiä.

HL: Haluaisitteko mainita jotain yleistä muu-
toksista, jotka maassanne ovat tapahtuneet vii-
meisten 20 ja puolen vuoden aikana samettival-
lankumouksen jälkeen?  

JM: On tapahtunut niin monia muutoksia, 
että pelkkä niiden mainitseminen veisi pal-
jon aikaa. En haluaisi kommentoida poli-
tiikkaa – se on ihan oma juttunsa. Liiketoi-
minnan ja yrittäjyyden kannalta muutos on 
merkinnyt jättimäistä siirtymää avoimuu-
teen ja esteettömään pääsyyn Euroopan 
markkinoille. Investoinnit ovat jo vuosia ol-
leet kehityksen kiihdytin ja nykyisin talous 
perustuu suoriin ulkomaisiin investointeihin. 
Yksi eniten voittoa tuottavista on Volkswa-
gen. Avoimet markkinat ovat kuitenkin ovat 
heikentäneet tai jopa kuihduttaneet sellaisia 
tuotannonaloja, kuten tekstiili-, lasi- ja elin-
tarviketeollisuutta. Ihmiset menettivät työ-
paikkansa, kun monet raskaan teollisuuden 
tehtaat suljettiin. Toisaalta “mustan” teolli-
suuden kriisi on parantanut ympäristöäm-
me. Tšekin Tasavallassa päästöt ovat vähen-
tyneet valtavasti vuoteen 1989 verrattuna. 
Eniten huolissani olen kulttuuriperinnös-
tämme, jota valtion pitäsi suojella ja rahoit-
taa. Käsitykseni mukaan kiista vahingoit-
tuneiden muistomerkkien korjaamisesta ja 
historiallisten paikkojen säilyttämisestä jat-
kuu vielä 20 vuoden jälkeenkin. Kulttuuriin 
olisi käytettävä enemmän rahaa, koska vel-
vollisuutemme on jättää kaikki perimäm-
me seuraavia sukupolvia varten nykyistä pa-
remmassa kunnossa.

HL: Tšekin parlamentin edustajainhuoneen 
vaalit (eli tärkeämmän alahuoneen vaalit, haas-
tattelijan huom.) pidetään nyt toukokuun 28 – 
29 päivinä. Miten ennustatte vaaleissa käyvän 
ja miten se vaikuttaa maanne poliittisen elä-
mään, vai onko kysymys diplomaatille liian ar-
kaluontoinen?

JM: Neljä vuotta sitten 200 edustajaa valit-
taessa vaalit päättyivät pattitilanteeseen ja 



12

parlamentin toiminta näytti halvautuneen. 
Hallituksemme kaatui luottamuslauseäänes-
tykseen vuosi sitten. Konservatiivisjohtoinen 
hallitus oli menettänyt kykynsä johtaa maa-
ta, koska ei kyetty kompromisseihin. Tuota 
ajanjaksoa ei historiaamme kirjoiteta kul-
takirjaimin. Äänestäjät saivat tarpeekseen, 
eivätkä tunne enää mielenkiintoa käyttää 
äänioikeuttaan. Mutta asia voi olla päinvas-
toinkin! Uusia kasvoja on tullut esiin, uudet 
puolueet populistisine lupauksineen ovat äk-
kiä rynnänneet näyttämölle ja kurovat um-
peen kannatuskuilua vanhoihin puolueisiin 
kuten ODS (konservatiivinen kansalaisdemo-
kraattinen puolue, haast. huom.) ja sosiaalide-
mokraatit. Jopa Miloš Zeman, 1990-luvun 
(sosiaalidemokraattinen) pääministeri on joi-
denkin vanhojen kavereidensa kanssa pe-
rustanut uuden puolueen ja yrittää kerätä 5 
prosenttia äänistä, mikä on äänikynnys par-
lamenttiin. – Niinpä kaikki on mahdollista. 
Menetettyään uskottavuutensa ODS näyttää 
jäneen jälkeen ja sosiaalidemokraatit saatta-
vat voittaa. Kuka tahansa voittaakin, koali-
tiohallitus on väistämätön. Jos ajaudutaan 
50-50-tilanteeseen (tasapeliin oikeiston ja va-
semmiston välillä), voimme vain odottaa taas 
neljä vuotta kestäviä hankaluuksia. Niin-
pä ennen kaikkea systeemiä pitäisi muuttaa. 
Maa tarvitsisi ennen kaikkea talouspoliit-
tista yhteisymmärrystä näinä taloudellisesti 
vaikeina aikoina. Väliaikainen hallitus, joka 
on huolehtinut asioista viime toukokuun jäl-
keen, on osoittautunut joustavaksi ja raken-
tavaksi. Mutta poliittista taustatukea vailla 
olevalla hallituksella on vähän valtaa. – Odo-
tan näiden toukovaalien tuloksena kestävää 
talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Kenties myös 
poliittinen kulttuuri kohenee, jotta päästään 
syytöksistä ja vastasyytöksistä.

HL: Millaisia kehitysnäkymiä tšekkiläis-
suomalainen yhteistyö voisi tarjota Lissabonin 
sopimuksen puitteissa?

JM: EU-kauppa on vapautunut jo kauan sit-
ten ja olemme ottaneet siitä kaiken hyödyn. 
Lissabonin sopimus syntyi töin tuskin ja jät-
ti jälkeensä katkeran maun. Se vahvistettiin 
keskellä talous- ja rahoituskriisiä. EU poliit-
tisena olentona kantaa suuren vastuun talus-

kuria noudattamattomista jäsenistään, ku-
ten Kreikasta, Espanjasta ja Portugalista 
(ja tulevaisuudessa ehkä joistain muistakin). 
Muistan, kuinka päämääränämme oli saa-
vuttaa kyseisten maiden kansantuote taso. 
Me ohitimme ne varsin pian. Euro-alueen 
maat ovat luovuttaneet oikeutensa valuutta-
ratkaisuihin, keskitetylle elimelle, Euroopan 
Keskuspankille. Kun Suomi viimeksi kär-
si kriisistä 1990-luvulla, maan keskuspank-
ki devalvoi Suomen markan ja auttoi yri-
tyksiä toipumaan nopeastoi lamasta ja maa 
pääsi pikaraiteelle, joka vei Suomen yhdeksi 
maailman kilpailukykyisimmistä talouksista 
maailmassa. – Toivon lujasti, että Tšekin ja 
Suomen välinen kaupallinen (ja muu) yhteis-
työ tukeutuu jatkossakin vahvoihin ja vakai-
siin perustuksiin, hyvin pieninä ja avoimina 
maina ne hyötyvät pysyvistä arvoista, joita 
ovat koulutus, ammattitaito, kyky oppia hy-
viä asioita ja peräänanantamatomuus, kuten 
olemme voineet jääradoilla ja -kaukaloissa 
nähdä.

HL: Kiitoksia ing. Maruška, kun uhrasitte kal-
lista aikaanne ja toivotan Teille upeaa kevättä 
ja kesää.

JM: Kiitos Teille, tohtori Larmola. Toivotan 
Teille ja muille Tšekki-seuran jäsenille terve-
yttä, pitkiä kesäpäiviä ja onnellisuutta. Kii-
tän Teitä maani asian edistämisestä Suomes-
sa.

Haastattelijana toimi

Heikki Larmola
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Tämä vuosi 2010 on tšekeille monien ratkaisu-
jen vuosi. Maassa pidetään kolmet vaalit, par-
lamentin molempien kamarien, sekä Edustajain 
huoneen (Poslanecká snĕmovna Parlamentu; 
PSP) eli alahuoneen että Senaatin (Senát) eli 
ylähuoneen vaalit, ja edelleen kunnallisvaalit. 
Senaatin vaalit ovat tosin vain täytevaalit, kun 
valitaan vain yksi kolmasosa 81 senaattoris-
ta. PSP:n vaalit ovat tärkeimmät: 200-paikkai-
nen PSP on samoin kuin Britanniassa keskeinen 
lainsäätäjä. PSP:n vaalit ovat vaalipiireittäin 
suhteelliset kuten Suomessa, kun taas Senaatin 
vaalit ovat brittiläiseen tapaan enemmistövaalit.

PSP:n vaalit ovat tätä kirjotiettaessa ihan muu-
taman viikon päässä. Ne ovat kaksipäiväiset, 
ne pidetään perjantaina 28.5. ja lauantaina 29. 
toukokuuta. Vaalitaistelu on kuumentunut päi-
vä päivältä.

Runsas vuosi sitten parlamentti antoi Mirek 
Topolánekin poliittiselle keskustaoikeistohalli-
tukselle epäluottamuslauseen. Sitä olisi muuten 
voinut pitää ihan normaaliin terveeseen parla-
mentarismiin kuuluvana asiana, varsinkin, kun 
pääministeriä ja hänen hallitustaan syytettiin 
väärinkäytöksistä. Mutta siinä tilanteessa se oli 
noloa ja pilasi Tšekin maineen vakaana euroop-
palaisena demokratiana, koska Tšekki oli tuol-
loin Euroopan puheenjohtajamaa, ja puheenjoh-
tajakausi oli vielä melko pahasti kesken. Koska 
uutta poliittista hallitusta ei saatu pystyyn pre-
sidentti Klaus nimitti virkaan maan tilastoviras-
ton päällikön Jan Fischerin johtaman virka-
mieshallituksen, jota molemmat mahtipuolueet 
sekä konservatiivinen kansalaisdemokraatit, 
ODS, kaatuneen hallituksen pääministeripuo-
lue, että oppositioon jääneet sosiaalidemokraa-
tit, ČSSD ja myös vihreät SZ alunperin tukivat. 
Kuluvan vuoden maaliskuussa vihreät kuiten-
kin sanoivat tukensa irti.

Jo kuuluisa amerikkalainen ulkopoliittinen vai-
kuttaja Geroge Kennan arvosteli sotienvälisen 
Tšekkoslovakian puolueita, että nämä toraili-
vat “kuin ankat lammikossa” pääsemättä raken-

tavaan sopuun. On ikään kuin samat “ankat”, 
tosin nyt vähän erinimisinä, jatkaisivat puolen 
vuosisadan autoritaarisen ja totalitaarisen hal-
linnon keskeyttämää riitaansa. Edelliset PSP:n 
vaalit neljä vuotta sitten johtivat oikeisto- ja va-
semmistoblokin tasapeliin. Näin ei olisi saanut 
käydä. Puolueiden kompromissihaluton rähi-
nöinti kesti kuukausia ennen kuin keskustaoi-
keistolainen koalitiohallitus saatiin virkaansa 
– lahjomalla pari sosiaalidemokraattista parla-
mentaarikkoa kannattamaan sitä.

Keväällä 2009 sosiaalidemokraatit kostivat ja 
äänestivät hallituksen parlamentissa nurin vä-
littämättä Tšekin eurooppalaisesta maineesta. 
Maan EU-puheenjohtajuus oli siihen saakka su-
junut kohtalaisesti, jos ei nyt loistokkaasti niin 
ei surkeastikaan. Mutta tämän jälkeen Tšekki 
oli “rampa ankka”. Alettiin vain odotella, että 
sen puheenjohtajakausi päättyisi ja Ruotsi ottai-
si ohjat haltuunsa. Kun Fischerin virkamieshal-
litus oli ollut jonkin aikaa virassaan, siitä tuli 
yksi samettivallankumouksen jälkeisen ajan 
suosituimmista hallituksista. Vaikka lama ko-
etteli Tšekkiä siinä kuin muutakin Eurooppaa, 
tavalliset kansalaiset kuuluivat usein ajattele-
van, että niin kauan menee suhteellisen hyvin, 
kunhan poliitikot eivät vain sekaantuisi asioi-
den hoitoon.

Nyt kevään 2010 vaaleihin osallistuu 26 puo-
luetta ja yksi poliittinen liike, monarkisteis-
ta kommunisteihin saakka. Onneksi on viiden  
prosentin äänikynnys: parlamentissa on vain 
kohtuullinen määrä puolueita eli kuusi. Perin-
teisesti johtoasemasta ovat kilpailleet konserva-
tiivinen ODS ja sosiaalidemokraattinen ČSSD. 
Kolmanneksi suurinpana on yleensä ollut Böö-
min ja Määrin kommunistinen puolue KSČM, 
joka on suhteellisesti EU:n suurin kommunisti-
nen puolue. Hallitukseen sitä ei kuitenkaan var-
masti päästetä, etenkin kun kaikkein katkerim-
mat kommunistivallan muistelijat haluaisivat 
kieltää koko puolueen, vaikka sen on täytynyt-
kin sanoutua irti edeltäjänsä KSČ:n totalitaari-
sesta menneisyydestä.

Saa	nähdä,	miten	tšekit	
äänestävät...
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Mutta puoluekenttä ei vieläkään 20 vuotta sa-
mettivallankumouksen jälkeen ole täysin va-
kiintunut. Yllätyksiä löytyy. Viime vuonna 
ODS:stä lohkesi uusi puolue TOP 09 (Tradice 
Odpovĕdnost Prosperita 09). Se on Eurooppa- 
ja USA-myönteinen  oikeistopuolue, joka ni-
mensä mukaisesti ilmoittaa nojaavansa perin-
teisiin ja vastuullisuuteen vaurautta tavoitellen. 
TOP- 09:ää johtaa entinen ulkoministeri Karel 
Schwartzenberg, entisen presidentti Václav 
Havelin ystävä ja aristokraattisen suvun vesa-
na kuin elävä Itävalta-Unkarin kaksoismonar-
kian muistomerkki.

Ennusteet lupaavat selvää voittoa sosiaalide-
mokraattien ČSSD:lle, joka ehkä palaa valtaan 
neljän vuoden tauon jälkeen. Tällä kertaa kon-
servatiivien ODS näyttäisi jäävän selvästi pie-
nemmäksi, mutta säilyisi silti selvästi toiseksi 
suurimpana puolueena. Kommunistit näyttäisi-
vät säilyttävän asemansa komanneksi suurim-
pana. Mutta uusi TOP 09 onkin jo sitten heti 

neljäntenä. Näyttääpä yksi tutkimuslaitos sil-
le selvästi suurempaa kannatusta kuin kommu-
nisteille. Pahimman suoneniskun TOP 09 kui-
tenkin aiheuttaa ODS:lle, joka luultavasti ilman 
sitä olisi edelleen Tšekin suurin puolue.

Äänikynnyksen saattaa hyvinkin ylittää ja par-
lamenttiin päästä muuan toinenkin uusi yrittäjä 
keskustalainen VV  (Vĕci veřejné), jolla siis on 
niinkin paljastava nimi kuin “julkiset” tai “ylei-
set asiat”; näiden asioiden hoitamistahan kut-
sutaan politiikaksi. Sen sijaan sekä vihreät että 
kristillisdemokraatit, joihin vanha perinteinen 
kansanpuolue on aikoinaan sulautunut, saatta-
vat kumpikin pudota parlamentista.

Vaalien tulos riippuu varmasti äänestysaktii-
visuudesta. Toisaalta tšekit näyttävät yhtä kyl-
lästyneiltä poliitikkoihin ja puolueisiin kuin 
suomalaiset, mutta toisaalta uudet yrittäjät saat-
tavat hyvinkin piristää kansalaiset vaaliuurnil-
le. Se tiedetään, etteivät Saksan tai Itävallan ta-
paiset suuret koalitiot ole mahdollisia. Oikeisto 
ja vasemmisto pysyttelevät asemissaan. Blokki-
rajoja tuskin rikotaan. Mutta tšekkiläiset poliit-
kot ja puolueet tuntien tasapeliin ei varsinkaan 
tällaisessa yleiseurooppalaisessa taloudellises-
sa tilanteessa olisi varaa. Pitkät hallitusneuvot-
telut olisivat taloudelle myrkkyä. Toivottavasti 
vaalit tällä kertaa antavat selvän ratkaisun. Jos 
edustuksellinen demokratia halvaantuisi komp-
romissihaluttomuuden takia vähäksikään aikaa, 
se saattaisi joutua uhatuksi yleiseurooppalaisis-
ta puitteistaan ja sitoumuksistaan huolimatta.

Heikki Larmola

...	NÄIN	HE	ÄÄNESTIVÄT
Alustavat tulokset (vain parlamenttiin päässeet 5 % äänikynnyksen ylittäneet puolueet)

Puolue Osuus äänistä % parlamenttipaikat

ČSSD 22,1 56

ODS 20,2. 53

TOP 09 16,7. 41

KSČM 11,3 26

VV 10,9 24

yht. 200

ei-sosialistiset puolueet 
118 paikkaa

sosialistiset puolueet 
82 paikkaa

Osallistumisaktiivisuus 62,6 %.

Vihreät ja kristillisdemokraatit
putosivat parlamentista.
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TŠEKIT TAAS JÄÄKIEKON 
MAAILMANMESTAREITA

Tšekki on juuri saanut kuudennen 
jääkiekon maailmanmestaruuden 
sitten vuoden 1993 - ja riemu on 
rajaton.

Vuoden 1993 jälkeen Tšekki on menestynein jääkiekko-
maa - seitsemän kertaa finaalissa, joista kuusi mestaruut-
ta, lisäksi mm. olympiakultaa 1998 ja muitakin mitaleita. 
Edellisestä mestaruudesta ehti kulua viisi vuotta. Jouk-
kue järjesti loppuottelussa sunnuntaina 23.5.2010 mah-
tavan yllätyksen kukistamalla ennakkosuosikkeina olleet 
venäläiset maalein 2 – 1, vieläpä saksalaisella areenalla. 
Jaromír Jágr pelasi tiettävästi numerolla 68 ja ilmei-
sesti tarkoituksella muistuttaakseen Tšekkoslovakian 
miehityksestä. Mutta pelasiko kukaan numerolla 38? 
En huomannut. Ehkäpä saksalaisia on muistutettu jo tar-
peeksi vuodesta 1938 ja sudeettialueiden ryöväämisestä. 

Tiukkaa tšekkien voitto teki, kun Venäjä pelasi vii-
meisen erän loppuminuutit kuudella kenttäpelaajalla ot-
tamalla maalivahdin pois veräjältä. Venäläisjoukkue pai-
nosti hurjasti. Mutta tšekkien joukkue maalivahti Tomáš 
Vokounin tähdittämänä kesti.

Tšekkien peli osoitti jälleen, että jääkiekko on jouk-
kuepeli. Ei auta, vaikka joukkue olisi täynnä maailman-
tähtiä, mutta kyvyttömiä pelaamaan yhteen: liioiteltu yk-
silöllisten taitojen korostaminen ja esittäminen johtavat 
helposti tappioon. Kyllä tšekeilläkin tietysti oli joukko 
huippuluokan pelaajia, eivät he muuten olisi mestareita, 
mutta he eivät sortuneet sooloiluun. He olivat mestarei-
ta yhdessä, yhtenä joukkueena. Kuitenkaan maailman-
mestarijoukkueen jäsenistä ketään ei valittu ns. all-stars-
miehistöön, johon kisojen jälkeen kootaan vain tähdet 
eli paras maalivahti, parhaat puolustajat ja parhaat hyök-
kääjät. Kyllä maalivahti Tomáš Vokoun olisi ansainnut 

tulla valituksi. Samoin hyökkääjä Jaromír Jágr osoit-
ti loppuottelussakin taitavuutensa, jonka perusteella 
myös hänet olisi voitu valita all-starsien rivistöön. Ehkä 
tšekkien voitto oli niin suuri yllätys raadillekin, että se 
jäädytti sen jäsenten arviointikyvyn.

Tšekit osoittivat myös, miten tärkeää puolustuspeli 
on. Se usein unohdetaan, kun massiivisia ja aggressii-
visia hyökkääjiä ihaillaan puolustajien ja maalivahdin 
kustannuksella, varsinkin kun NHL:n jääkiekkoliigan 
otteluissa Atlantin takana näkee usein tyylikkäämpää 
nyrkkeilyä kuin köysillä aidatussa kehässä: veri lentää, 
raha liikkuu, ja katsojat ovat näkemäänsä tyytyväisiä.

Tšekit paransivat suorituksiaan koko turnauksen 
ajan. Alussa he kompastuivat käsittämättömästi maalein 
2 - 3 Norjaan, jonka kiekkojoukkue on aina kuulunut B-
sarjaan, ja vielä Sveitsiinkin. Mutta sitten he kukistivat 
peräperään norjalaisia paljon vahvempina pidetyt poh-
joismaiset veljekset suomalaiset ja ruotsalaiset. Ja lopul-
ta myös Venäjän joukkueen, jota ennalta pidettiin ylivoi-
maisena.

Tosin voitto oli varmaan yllätys tšekeille itselleen-
kin. Vokoun ja Jágr väittivät mestaruuden voittamisen 
olleen tällä kertaa uskomaton kokemus. Harvoin on 
nähty iloisempaa miehistöä laulamassa kansallislaulua: 
”Kde domov můj” (Missä kotini). Siihen varmaan yhtyi-
vät riemukkaasti kaikki fanit ja kotikatsomoissaan kieltä 
taitavat Suomi-Tšekki-seuran jäsenet. Kyllä se ainakin 
minun mieltäni lämmitti.

Heikki Larmola
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LÄHDE SUOMI–TŠEKKI-SEURAN JÄSENRISTEILYLLE 
m/s J. L. RUNEBERGILLÄ PORVOOSEEN

LAUANTAINA 28.8.

Tule tutustumaan muihin seuran jäseniin ja viettämään aikaa yhdessä viihtyisän 
merimatkan merkeissä! 

Ohjelma:
 Kokoontuminen Helsingin Kauppatorilla laivan lähtölaiturilla klo 09.20
 Helsinki > Porvoo, lähtö klo 10.00
 Merimatkan kesto n. 3,5 – 4 h
 Laivalla mahdollisuus lohikeittolounaaseen á 8, € tai kahvilan antimien 
 nauttimiseen
 Perillä viivytään n. 2 h
 Porvoossa mahdollisuus opastettuun suomenkieliseen kävelykierrokseen vanhassa  
 kaupungissa seuran hallituksen jäsenen, auktorisoidun Porvoooppaan    
 Sirpa Seppälän johdolla
 Porvoo > Helsinki, klo 16.00 – n. 19.30
 Hinta: aikuiset yli 16 v. 35, €, lapset 7 – 16 v. 16, €, eläkeläiset 30, €, lapset alle 7 v. 
 ilmaiseksi

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 31.7. MENNESSÄ seuran sähköpostiin 
info.at.suomi-tsekki-seura.fi tai puhelimitse 050-56 22 536

VÍTEJTE – TERVETULOA!

AVIOLIITON SATAMAN LAIVOJA

1. Aviovaimo = kauppalaiva
2. Anoppi = panssarilaiva
3. Perheystävä = torpedovene
4, Aviomies = hylky

Radko Pyetlík: Český kresdeni humor: xx.stoleti

1. 2. 3. 4.
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Päättyneellä kevätlukukaudella opiskeltiin pääkau
punkiseudulla jälleen innokkaasti tšekin kieltä use
alla eri kurssilla. Suomi–Tšekkiseurassa jatkui syys
lukukaudella alkanut edistyneiden opiskelijoiden 
kurssi, jossa keskityttiin kielen tuottamiseen synty
peräisen kielenpuhujan johdolla sekä yhteiskunnan 
eri aloja käsittelevien vaativan tason tekstien luke
miseen. Lisäksi käännettiin kurssilaisten yhteistyö
nä tšekkiläisen lastenkirjailijan Daniela Kroluppero
ván (kts. Näköala Tšekkiin 1/2009) kirja ”Josefinka”. 
Käännös on tarkoitus luovuttaa kirjailijalle kesän 
kuluessa. 

Kalliolan kansalaisopistossa puolestaan opiskeltiin 
alemman tason kursseilla. Syksyllä alkaneen pe
ruskurssin toisella lukukaudella aktivoitiin syksyl
lä opiskeltua peruskielioppia erinomaisin tuloksin. 
Opettaja nimittäin saattoi ilokseen todeta kyseessä 
olleen oman työhistoriansa nopeimmin oppineen 
ja tasoltaan tasaisimman tšekin kielen kurssin. 

Kalliolan kansalaisopiston ylemmän tason kurssilla 
toisen vuoden opiskelijat taas keskittyivät aktivoi
maan olemassa olevaa kielitaitoaan runsaiden kie
lentuottamis ja ymmärtämisharjoitusten avulla. 
Myös tällä kurssilla edistyminen oli huimaa ja opis
kelijat palauttivatkin opettajan iloksi pitkiä, mm. 
Myyrähahmoa, elokuvia ja kirjallisuutta käsittele
viä kirjoitelmia.

Kurssit päätettiin huhtikuussa jo perinteeksi muo
dostuneilla yhteisillä päättäjäisillä, jotka tällä ker
taa järjestettiin Tšekin lähetystön suojissa. Tilai
suutta emännöi lähetystön ja seuran puolesta 
puheenjohtaja Blanka Lemmetyinen ja seuran tar
joamien pienten virvokkeiden lisäksi ohjelmassa oli 
keskustelua pienryhmissä syntyperäisten tšekkien 
johdolla sekä tšekkiläisen elokuvan katselua. Ilta 
päätettiin vapaammissa merkeissä perinteikkäässä 
tšekkiläistyyppisessä oluttuvassa Hadankassa. 
Opinnälkä ei kuitenkaan näytä hellittävän edes ke
sän ajaksi. Opiskelijoiden pyynnöstä opettajat ja 
seuran hallituksen jäsenet Nina Faconová ja Sirpa 
Seppälä jatkavat omatoimisesti opetusta kesällä

kin hieman vapaamuotoisempien kielipainotteis
ten kokoontumisten merkeissä.  Kerran kuussa on 
tarkoitus kokoontua kesäopetukseen ilmoittautu
neiden edellisen lukukauden opiskelijoiden kans
sa johonkin Helsingin tšekkiläisistä oluttuvista jut
telemaan mukavia tšekiksi vaikkapa tuopin äärellä. 
Kokoontumisten välillä opiskelijat kirjoittavat pie
niä kesäaiheisia kirjoitelmia. Tämän opiskelijoiden 
aloitteesta syntyneen kesäopetuskonseptin tarkoi
tus on lähinnä estää kielitaidon rapistuminen pit
kän kesätauon aikana.

Ensi syksynä on halukkailla jälleen mahdollisuus 
joko jatkaa aiempia opintojaan tai aloittaa ne koko
naan alusta. Kaikki viime vuonna aloitetut kurssit 
jatkuvat niiden järjestäjätahoilla entisinä ajankoh
tina ja lisäksi Suomi–Tšekkiseurassa alkaa jälleen 
tauon jälkeen uusi peruskurssi. Tarkemmat tiedot 
kurssien ajankohdista, sisällöstä ja ilmoittautumis
käytännöistä löytyvät niin tässä lehdessä olevasta 
ilmoituksesta kuin seuran uusituilta kotisivuiltakin. 
Kurssien hinnat eivät lehteä tehdessä olleet vielä 
selvillä millään järjestäjätaholla, mutta niistä tiedo
tetaan kesän aikana seuran kotisivuilla. 
Tervetuloa kaikki opiskelemaan ystävämaamme 
kieltä!

Tšekin kielen opiskelu 
innostunutta ja sitoutunutta

Sirpa Seppälä
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TŠEKIN KIELEN OPETUS SYYSLUKUKAUDELLA 2010
Suomi–Tšekki-seura ry:

Tšekki I, keskiviikkoisin klo 17.00 – 18.30, yht. 12x90 min., 15.9. alkaen

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

Edistyneiden jatkokurssi, maanantaisin klo 17.30 – 19.30 + 1 – 2 yhdessä myöhemmin sovittavina lauan-
taina pidettävää pidempää ”lauantaikoulua”, yht. 12x90 min. 20.9. alkaen

Jatkoa 2006 - 2007 aloittaneille peruskursseille. Painopiste puhutun ja kirjoitetun kielen tuottamisen ja ym-
märtämisen kehittämisessä erittäin edistyneen tason puhe, kirjoitus- ja tekstiharjoitusten avulla. Soveltuu 
myös kieltä yliopistotasolla opiskelleille kertaajille.
Materiaali: opettajan oma materiaali, muu sovitaan yhdessä kurssin alkaessa.
Hinta ilmoitetaan myöhemmin.
Opettajat: HuK Sirpa Seppälä ja HuK Nina Faconová

Opetuspaikka: Suomi–Tšekki-seuran toimitilat, Rapakivenkuja 3, 00710 Helsinki (Pihlajamäki)

Ilmoittautumiset ja tiedustelut info@suomi-tsekki-seura.fi tai 050  562 2536

Kalliolan kansalaisopisto:

Tšekki II, torstaisin klo 17.00 – 18.30, yht. 12x90 min., 16.9. alkaen

Jatkoa syksyllä 2009 alkaneelle peruskurssille. Syvennämme kielitaitoamme keskitason puhe-, kirjoitus- ja 
tekstiharjoitusten avulla. Painopiste puhutun ja kirjoitetun kielen tuottamisen ja ymmärtämisen 
harjoittamisessa.
Materiaali: Helena Lehečková, Tšekkiä suomalaisille 1 ja opettajan oma materiaali.
Hinta ilmoitetaan myöhemmin.
-    Opettaja: HuK Sirpa Seppälä

Tšekki III, torstaisin klo 18.40 – 20.10, yht. 12x90 min., 16.9. alkaen

Jatkoa syksyllä 2008 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 ilmoitetaan myöhemmin.
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 ETÄ-
OPISKELIJOITA. ETÄOPINNOISTA TIEDUSTELUT AINOASTAAN 
info@suomi-tsekki-seura.fi, tai opettajalta 050 562 2536!



19

Uusi ŠkodaSuperb Combi

SUURENMOISEEN ELÄMÄÄN

SIMPLY CLEVER

Upea Superb Combi on Škodan uutuus isojen perhefarmarien 
luokkaan. Superbin paljon kiitosta keränneet sisätilat täydentyvät 
farmariversiossa ylivoimaisella 633 litran tavaratilalla. Ja tietysti 
Škodan lippulaivamallin laatu ja ylellisyys on hiottu huippuunsa. 
Kokonaisuuden kruunaa uusin tekniikka: TSI- ja TDI -moottorit, DSG-
vaihteistot sekä 4x4-neliveto. Tervetuloa koeajolle.

Katso testivoitot: www.skoda.fi 

ŠkodaSuperb Combi
Hinta alk. 28 946 €
+ toimituskulut 600 €

Autoveroton SVH alk. 22 270,00 €
Autovero alk. 6 675,28 € (CO2-päästöllä 159 g/km)

Yhdistetty EU-kulutus ja CO2-päästöt: 
5,5–10,2 l /100km, 145–237 CO2 g/km

Jälleenmyynti: Škoda-jälleenmyyjät kautta maan, www.skoda.fi   Maahantuonti: Vuokraus: AVIS 

Kuvan auto erikoisvarustein.
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