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 Suunnitelma ”Kekkosen portai-
den” rakentamisesta UKK-arkiston 
piha-alueelle Orimattilaan ei  toteu-
du. UKK:n arkistosäätiön hallitus on 
päättänyt olla suosittamatta han-
ketta. UKK-seurakin on suhtautunut 
ajatukseen selvästi kielteisesti.

Mistä sitten oikein on kyse? 
Yleisesti tunnetaan, että president-
ti Urho Kekkonen teki kävely- ja 
juoksulenkkejä Tamminiemen ku-
peessa Seurasaaressa. Tiettyjen 
portaiden kohdalla hän yritti aina 
ponnistusennätystä.

 Joukko Kekkosen entisiä alaisia 
on jo jonkin aikaa kampanjoinut 
sen puolesta, että näistä portaista 
tehtäisiin jäljennös UKK-arkiston 
pihapiiriin Orimattilan Niinikosken 
Hovilaan. Kampanjan puuhamie-
henä on ollut Kekkosen entinen 
adjutantti everstiluutnantti, tohtori 
Esa Seppänen. Allekirjoittajina on 
muutama Kekkosen entinen alai-
nen presidentinlinnasta.

Ehdotusta on perusteltu sillä, että 
portaiden pystyttämisellä ja esitte-
lemisellä arkistotalossa käyville olisi 
symbolista arvoa, koska ne kertoisi-
vat säännöllisen kuntoilun suures-
ta merkityksestä Kekkoselle ja hä-
nen päämärästään ponnistaa aina 
korkeammalle ja pidemmälle kuin 
muut. Puuhamiehet katsoivat sillä 
olevan myös markkinointitehtävä 
arkiston tunnetuksi tekemisessä.

UKK-seuran hallitus lähetti lo-
pulta syksyllä Helsingin kaupungin-
johtajalle esityksen, että Helsingin 
kaupunki kunnostaisi Seurasaaressa 
olevat portaat ja laittaisi viereen in-
fotaulun asiasta. Siinä kerrottaisiin, 
kuinka presidentti Kekkonen aamu-
lenkillään hyppäsi portaille ja yritti 

vanhana korkeushyppääjänä tehdä 
ennätystä.

Kekkonen pääsi kuudennel-
le portaalle. Joskus hän ylti seit-
semännellekin portaalle, mutta 
turvamiehet diskasivat yritykset, 
koska  Kekkonen joutui ottamaan 
tukea kaiteesta.

UKK-Seura toivoo, että asiassa 
edettäisiin Seurasaaren malliin;  
portaat olisivat innostamassa kan-
salaisia liikkumaan.

Jäljennöksen puuhamiehet olisi-
vat toivoneet UKK-seuran jäseniltä 
rahallista avustusta hankkeelle. He 
olivat laskeneet, että joku orimatti-
lalainen yrittäjä olisi voinut raken-
taa portaat ehkä 5000 eurolla.

Ajatusta vastustettiin mm. sen 
vuoksi, että Kekkosen aamulenkit 
ja hyppyennätykset eivät liity mi-
tenkään Hovilaan. On myös kysyt-
ty, että kuka siellä olisi halunnut 
yrittää voittaa Kekkosen ennätyk-
sen. Arkiston seutu ei muutoinkaan 
sinänsä liity mitenkään Kekkosen 
kuntoiluharrastukseen. Toki hän 
sielläkin ulkoili.

”Kekkosen 
portaita” ei 
rakenneta 
Orimattilaan

Kevätretkelle Verlaan ja 
Hovilaan

Koska keväällä Historian Ystäväin 
Liitto tekee kolme kaukomatkaa Per-
siaan, on liiton hallitus päättänyt, et-
tä ensi vuoden Euroopan-matka siir-
tyy syyspuolelle. Viimeinen Iranin-
retki olisi ollut liian lähellä uutta ul-
komaanmatkaa.

Niinpä yleensä syyskuuksi järjes-
tetty kotimaanretki siirtyy kevää-
seen. Ohjelmatyöryhmä on alusta-
vasti päättänyt, että retkipäivä on 
maanantai 25. t oukokuuta. Pankaa-
pa päivä muistiin.

Alustavien kaavailujen mukaan 
meillä olisi kaksi kohdetta. Ensin tu-
tustuisimme Unescon maailmanpe-
rintökohteeseen Verlaan Kouvolan 
Jaalassa. Iltapäivällä siirtyisimme Ori-
mattilan Niinikoskelle Hovilaan eli 
Urho Kekkosen arkistoon.

Verlassa perehtyisimme asiantun-
tevalla opastuksella tähän uniikkiin 
tehdasmiljööseen. Verlassa voisim-
me ilmeisesti myös lounastaa. Hovi-
lassa Arkistonjohtaja Pekka Lähteen-
korvan johdolla voisimme tutustua 
lähihistoriaan. Pekalla tarinoita riit-
tää. Saattaa olla, että aika harva lii-
ton jäsenistä on vieraillut tässä tutki-
joiden paratiisissa.

Jo ennalta matkakohteisiin kan-
nattaa tutustua netissä. Osoitteet 
ovat www.verla.fi ja www.ukk-ar-
kisto.fi. Retken ohjelma tarkentuu 
myöhemmin.

Ohjelmatyöryhmä on alustavas-
ti suunnitellut myös syyskuista mat-
kaa. Tarkoituksena on tällä kertaa 
suunnata Etelä-Puolaan Krakovaan. 
Kaupungissa itsessäänkin riittää jo 
katsottavaa. Luonnollista on, että 
tutustuisimme myös maailman pa-
huuden symboliin Auschwitz-Birke-
naun keskitysleiriin. Yksityiskohdat 
ovat vielä täysin auki. Asiaan pala-
taan ensi vuoden puolella. 

Koko hanke tuo jotenkin mieleen 
kuuluisan laulunäytelmän Viulun-
soittaja Katolla. Näytelmän tunne-
tuin laulu lienee Tevjen unelma rik-
kaan miehen hienosta talosta ”Ri-
kas mies jos oisin”. Tevjen laulussa 
”yhdet portaat veisi ylöspäin, toiset 
alaspäin ja yhdet huvin vuoks ei 
minnekään”.

– Risto Jussila

Tähän Kekkosen portaita suunniteltiin
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 Historian Ystävien liiton perintei-
nen syysretki tehtiin lauantaina 20. 
syyskuuta. nopealla Allegro-junalla 
mennen tullen varsin monen mu-
kaan lähteneen syntymäkulmille Ja 
uutta renessanssiaan odottavaan 
Viipuriin, karjalaisten uljaaseen 
kaupunkiin.

Mukaan pääsi lähtemään 40 
henkeä, joista usea oli vasta viime 
keväänä jäseneksi liittyneitä histo-
riaa harrastavia. Matkanjohtajana 
ja asiantuntijaoppaanamme toimi 
rutinoitunut ja kokenut Kyösti 
Toivonen. Hän oli suunnitellut 
monipuolisen ja kattavan kokopäi-
vän retkiohjelman, jonka kruunasi 
vielä aivan upea aurinkoinen ret-
kisää. Matkaan oli lähdettävä jo 
ennen auringonnousua kello kuusi, 
ja kotiinpaluu vasta oli myöhään 
yöllä.

Päivä kului patikoiden ja omalla 
bussille liikkuen Viipuria pitkin ja 
poikin antoisasti ja uusia elämyksiä 
tuottaen. Matkailu avartaa -fraa-

si on tullut meille tuttuakin tu-
tummaksi, mutta tällä kertaa eks-
kursiomme antoi sille aivan uutta 
merkitystä. Jokaisella mukaanläh-
tijällä oli tietty ennakkomielikuva 
siitä, millainen on minun Viipurini. 
Kiertomatkan kuluessa siitä syntyi 
tarkempi käsitys. Kaupunki ja sen 
asukkaat ovat viime vuosina to-
della muuttuneet positiiviseen ja 
toiveita herättävään suuntaan.

Kaupunkikuva ei enää ole lei-
mallisen rapautunut ja ränsistynyt, 
vaan monin paikoin saneerauksi-
en kautta ehostunut. Tästä yhtenä 
oivana esimerkkinä olkoon Alvar 
Aallon kirjasto, tuo funktionalis-
min ikoniksi nostettu 1930-luvun 

”Tällaist´ ol Viipuris karjalaisten kaupungis”
Histor ian Ystävien syysretki  V i ipuri in 20.  syyskuuta

luomus. Toinen huomionarvoinen 
uusi piirre oli venäläisen patrio-
tismin ja ortodoksisuuden renes-
sanssi, jota ilmentävät esimerkikisi 
Viipurin valtauksen historiasta ker-
tova Sankarillisen taistelun muis-
tomerkki ja Pyhän Eliaan sakraali-
kampus.

Monet Suomen historian tutut 
dramaattiset tapahtumapaikat 
kuten Pyhän Annan puisto (vuon-
na 1918) ja Patterinmäki (vuonna 
1944) omin silmien nähtyinä lisäsi-
vät useimpien historiatietoisuutta. 
Ehkä upeimpana elämyksenä jäi 
matkailijan mieleen tutustuminen 
Monrepos n maisemapuistoon.

– Erkki Leimu

Pyöreä torni on 
tuttu kaikille Viipurin-
kävijöille

Retkeläiset tutustuivat myös 
puna-armeijan sankarimuisto-
merkkiin
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Kirjat

 Erkki Tuomiojan päiväkirjamer-
kinnät 1990-luvun alusta kertovat, 
mitä hän ajatteli monista kanssaih-
misistään. Esimerkiksi Paavo Lippo-
nen ei saa mitään mairittelevaa lau-
suntoa. Päiväkirjat julkaistiin alkusyk-
systä kirjana. 

Tunnetusti Tuomioja on aina he-
rättänyt ristiriitaisia tuntoja. Eri yh-
teyksissä esitetyt maininnat eivät ole 
aina olleet kiittäviä, vaikkei juuri ku-
kaan epäilekään hänen älykkyyttään 
ja kyvykkyyttään. Mutta mitä ajatte-
li presidentti Urho Kekkonen Tuo-
miojasta? Kekkosen päiväkirjoissa on 
kaksi herkullista luonnehdintaa. Si-
sällöltään ne ovat aivan päinvastaisia.

Tammikuussa 1965 Kekkonen 

Matti Klinge, Pinaatti ja Saint-Simon 
– Päiväkirjastani 2013–2014. (Siltala)

 Professori emeritus Matti Klinge 
osaa tunnetusti ärsyttää. Hän on kui-
tenkin tehnyt ärsyttämisestään suo-
ranaista taidetta; hänen tekstiensä 
lukeminen onkin usein todella ”fasci-
noivaa”. Voisi kuvitella, että Klingen 
korostunut itsensä kehumisen tarve 
ja kaiken moukkamaisuuden tuomit-
seminen olisivat jotenkin vain pilaa. 
Ei, Klinge on tosissaan.

Tuoreessa päiväkirjakokoelmas-
saan – nyt jo 16. osa – Klinge jat-
kaa maailman tarkkailua. Tuttuun ta-
paansa hän jakelee moitteita monille 
ilmiöille ja ihmisille. Tasapuolisuuden 
nimissä on kuitenkin huomattava, et-
tä monet saavat myös kiitosta.

Päiväkirjassa huomiota herättää 
Klingen antipatia poliittisen histori-
an oppiainetta ja poliittisen histori-
an tutkijoita kohtaan. Hän arvostelee 
poliittisen historian tutkimusta siitä, 
että se perustuu vain olemassa ole-
viin asiakirjoihin.

”Historiankirjoituksessa on tuota-
va esiin muita mahdollisia skenaari-

oita ymmärtämisen, päättelyn, kon-
tekstien avulla, tietenkin on erotet-
tava selvästi se käsitys joka voidaan 
tietää varmasti siitä johon päästään 
päättelemällä. Mutta kuten useasti 
on muistutettu, vaikka rakennuspii-
rustukset ja kestävyyslaskelmat ovat 
kadonneet, rakennus todistaa ole-
massa olollaan, että se on suunnitel-
tu ja rakennettu”, hän kirjoittaa. Hän 

arvostelee poliittisen historian tutki-
joita myös siitä, että heitä eivät kiin-
nosta vanhat dokumentit.

Klinge arvostelee rankasti profes-
sori Juhani Suomea ja tämän vii-
me vuonna ilmestynyttä Manner-
heim-kirjaa. Tiivistetyn kärjistettynä 
voidaan sanoa, että Klingen silmissä 
Suomi ei osaa mitään eikä ymmär-
rä mitään.

Klingen mielestä Suomen suurin 
virhe osoittaa juuri sen, mikä poliit-
tisen historian traditiossa on heikoin-
ta. Heti kun mennään asiakirjadoku-
mentaation ulkopuolelle, kriitillisyys 
ja luovuus katoaa. Hän näkemyksen-
sä mukaan Suomi konstruoi yleisseli-
tyksenä Mannerheimin toiminnalle ja 
olemukselle: hän eli ja toimi vain jäl-
kimainettaan varten. Tätä toistetaan 
niin usein että tekijä alkaa pitää sitä 
tosiasiana ja vetoaa siihen yhä pai-
nokkaammin.

Poliittisen historian harrastajana 
ainakin minun on hieman vaikea su-
lattaa Klingen kritiikkiä poliittista his-
toriaa kohtaan; ilmeistä tietysti on, 
että minäkään en ymmärrä enkä 
osaa. Vahvasti kärjistettynä voisi luul-
la, että Klinge suosii tutkimukses-
sa sotu (sormituntuma), mutu (mus-
ta tuntuu) ja vatu (vaimosta tuntuu) 
-metodeja. Näin ei varmaankaan ole.

oli puolisonsa Sylvi Kekkosen ke-
ra Vappu Tuomiojan päivällisellä: 
”Erkki Tuomioja oli mukana. Tuntuu 
olevan hyvin radikaalinen miehenal-
ku. Vappu kertoikin, että Erkki oli Sa-
dankomitean asiasta riidellyt Saka-
rin kanssa aivan hurjasti. Erkki kertoi 
katkerana, että hänen rehtorinsa oli 
levittänyt hänestä juoruja ja Kokoo-
muksen Nuorten parissa kiertää hu-
hu, että Erkki on kommunisti. Yllytin 
Erkkiä hiljaisesti, että jatkaa radikalis-
miaan. Vappu on muuttunut täysin 
kokoomuslaiseksi, tai vielä pahem-
maksi. Aika hapsenkakkiainen!”.

Erkki piti yllä radikalismiaan, kuten 
Kekkonen oli kehottanut. Aika teki 
tehtävänsä, ja vuosien kuluessa Kek-

kosen näkemys Tuomiojasta muuttui. 
Heinäkuussa 1977 kerrottiin Tuomio-
jan tokaisseen, että Kekkonen ei ole 
enää työväen presidentti. Kekkosen 
arvio on viiltävä:

”Keskustelin Kalelan kanssa 
T(uomi)ojasta. Hän on isoloitunut ja 
laskematon; voi olla puolueensa oi-
keiston kanssa ja vasemmistoanar-
kistien puolella. Hänestä ei tule kos-
kaan puolueensa johtajaa. Hänessä 
on ylimielisyyttä ja hän tietää kaiken. 
Ei ole koskaan sanonut hyväksyvää 
sanaa sdp:n johtajista. Kaikki menee 
päin hiittä”.

Tuomioja yritti SDP:n johtoon vie-
lä muutama vuosi sitten, kun Jutta 
Urpilainen valittiin puheenjohtajak-
si. Kannatusta ei ollut riittävästi, jo-
ten Kekkonen oli ennustuksessaan 
oikeassa. Tuomioja tuskin enää pyrkii 
puheenjohtajaksi.

– Risto Jussila

Kekkonen: Tuomioja on 
isoloitunut ja laskematon
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 Poliittisen historian professori 
Kimmo Rentola palaa Turusta Al-
ma Materiinsa Helsingin yliopis-
toon. Hänet on nimitetty eläkkeelle 
siirtyneen professori Seppo Hen-
tilän seuraajaksi. Hän aloittaa uu-
dessa tehtävässään ensi vuoden 
puolella.

Rentola on toiminut professo-
rina Turussa kahdeksan ja puo-
li vuotta, ja hän viihtynyt oikein 
hyvin. Hän jää kaipaamaan työ-
ympäristöä, työtovereita ja hyviä 
opiskelijoita. Tunnelma poliittisen 
historian oppiaineen tiloissa van-
hassa kasarmirakennuksessa onkin 
aina leppoisa.

Hallinto vie Rentolankin työajas-
ta melkoisen osan. Hän on kohta 
kolme vuotta toiminut tiedekun-
nan dekaanina, joten kokouksia on 
riittänyt.

Rentola on viettänyt osan viikosta 
vuokra-asunnossa yliopiston lähel-
lä. Osan viikosta hän asuu kotikau-
pungissaan Helsingissä. Yksi tärkeä 
peruste työpaikan siirtämiselle oli 
se, että Rentolan käyttämät arkistot 
ovat pääasiassa Helsingissä.

Kuitenkin Klinge osaa myös jakaa 
kiitosta. Marraskuussa hän kirjoitti, 
että professori Kimmo Rentola on 
julkaissut kiehtovan intelligentin ar-
tikkelin ”Stalinin kahdesta päätök-
sestä”, päätöksestä aloittaa talvisota 
ja päätöksestä lopettaa se. ”Rento-
lan artikkelissa tulee näkyviin se, mi-
tä minäkin olen toistellut: historiallis-
ten analogioiden merkitys”.

Klinge tuo päiväkirjassaan esiin 
harrastuksiaan ja mieltymyksen koh-
teitaan. Hän on ihastunut Helsingin 
barokkiorkesterin esitykseen. Hän on 
aina ihaillut Göran Schildtiä ja lu-
kee mielellään tämän Daphne-kirjo-
ja. Yliopisto – siis Helsingin yliopisto 
– on hänelle työ, harrastus ja innoi-
tuksen kohde.

Ehkä hieman yllättävää on, et-
tä Klinge lukeutuu Agatha Chris-
tien sankarin Hercule Poirot´n ihai-
lijoihin. Tai oikeastaan ihailua saa en-
nen kaikkea tv-sarjassa Poirot´ta esit-
tävä brittinäyttelijä David Suchet. 
Elokuvien juonet, koko intrigi, ovat 

Klingen mielestä sinänsä tavatto-
man monimutkaisia ja mahdottomia. 
”Mutta tässä pitkässä kymmenien 
elokuvien sarjassa on kaksi romaa-
neista puuttuvaa: fantastiset näytte-
lijät, etenkin David Suchet, suuren-
moiset miljööt ja lavastukset eikä vä-
hiten herrojen aivan vertaansa vail-
la oleva englantilaisen räätälintai-
don upeus”.

Klinge ei olisi Klinge, ellei hän 
muistuttaisi yhdestä Poirot´n ominai-
suudesta: hän ei koskaan naura. Hän 
kauhistelee naurunröhähdyksiä. Sel-
laista tapaa Suomessakin, ja se tekee 
hyvin halvan vaikutuksen.

Mielenkiintoinen on myös Klin-
gen näkemys Krimin tilanteesta vii-
me maaliskuussa. Hän pitää aivan 
ymmärrettävänä sitä, että Ukrainan 
jouduttua kaaokseen Venäjä käyt-
tää hyväkseen tilaisuutta korjatak-
seen virheeksi osoittautuneen Kri-
min siirtämisen Venäjän federaati-
osta Ukrainan neuvostotasavaltaan 
vuonna 1954. Hän muistuttaa, että 

Krim on historiallisesti osa Venäjää, 
asukkaat ovat pääosin venäläisiä ja 
kyse on Venäjän laivastosta, Mustan-
meren strategisesta merkityksestä. 
Hän huomauttaa myös, että vasta-
päätä on hampaisiin asti Nato-aseis-
tettu Turkki.

Klinge arvostelee erilaisia asioi-
ta oikeastaan arvostelematta. Lukija 
kuitenkin huomaa oitis, mitä hän ha-
luaa sanoa. Hyvä esimerkki on viime 
huhtikuulta, jolloin aiheena oli eng-
lannin kieli:

”HS kertoo tänään, että entinen 
pääministeri Berlusconi ei rangais-
tuksena rikoksistaan saa matkustaa 
Lombardysta muuta kuin käymään 
Roomassa, takaisin Lombardyssä on 
oltava iltayhteentoista mennessä. 
Hän saa siis kuitenkin asua Italys-
sä, mutta Greeceen ei ole asiaa, ei-
kä Moroccoon tai Spainiin, Germa-
nyyn eikä Austriaan. Miten lie Tusca-
nyn ja Sicilyn laita?”. Samaa voisi ky-
sellä moni muukin lehtiä lueskellessa.

– Risto Jussila

Kimmo Rentola palaa Alma Materiinsa
Rentolan siirtyminen Helsinkiin 

merkitsee, että Turkuun tulee kaksi 
uutta poliittisen historian profes-
soria. Legendaarinen Timo Soikka-

Professori Kimmo Rentola

nen on nimittäin siirtymässä hel-
mikuussa eläkepäiville. Tätä kirjoi-
tettaessa Soikkasen seuraajavalinta 
ei ollut vielä selvä.


