
 

HARJAVALLAN ROTARYKLUBI 
VIERAILU ULKOPOLIITTISESSA INSTITUUTISSA 

Perjantaina 11.11.2022 
 

 

 

 

Hinta 45,00 / hlö 

Sisältää kuljetukset, matkanjohdon ja ohjelman. Laskutetaan jäsenmaksun yhteydessä. 

 

PÄIVÄN OHJELMA 
 

klo 7.30 Lähtö Harjavallasta Linja-autoasemalta (OK-bussit / Jari Huuki) 
 

klo 11.00 Saapuminen Ulkopoliittiseen instituuttiin 

- Isäntänä Varajohtaja Samu Paukkunen -  

- Tutkijatapaamisia - 

- Johtaja Mika Aaltolan tervehdys - 
 

klo 13.00 Lounas (omakustanteinen) 
Ravintola Töölö Helsingin vanhan kauppakorkeakoulun tiloissa. Päivän annos € 14,90 sisältäen lihan, 

kalan ja kasvisvaihtoehdon, salaattipöydän, leivät ja ruokajuomat 

 

klo 14.00 -16.00 Vapaata ohjelmaa (shoppailua, museoita, kaupungin katselua, ymv.) 

 

klo 16.00 Lähtö takaisin Harjavaltaan. Lähtöpaikka ilmoitetaan erikseen. 

 

LUE TÄMÄ! TÄRKEÄÄ!! LUE TÄMÄ! TÄRKEÄÄ!! LUE TÄMÄ! TÄRKEÄÄ!!  
Mukaan mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta rotarya. Aveceille paikkoja, mikäli jäseniltä jää. 

Sitovat ilmoittautumiset vastaamalla tähän viestiin. Ilmoita myös mahdollisesta avec-optiosta. 

Vastaukset viimeistään pe 4.11.2022 klo 12.00 klubimestari Henrylle. 

henry.flinkman@harjavalta.fi  

Ravintolan ennakkovarausta varten kerro myös, osallistutko lounaalle (€ 14,60) ja ruokavaliotoive 
 

Hannu Kuusela 

Presidentti 
 

Ulkopoliittinen instituutti: Arkadiankatu 23 B, Helsinki 

Ravintola Töölö: Runeberginkatu 14-16, Helsinki 

 

Kiitos Juhanille ja Maurille järjestelyistä! 

 

 

mailto:henry.flinkman@harjavalta.fi


 

FIIA Finnish Institute of International Affairs / ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI  

 

11.11. klo 11 

  
Vierailuumme saimme viime tipassa vielä puuttuvat viisi lähtijää, joten 25 osallistujan enimmäismäärä 

täyttyi, mutta valitettavasti vaan aamulla vielä sairaustapaus verotti kaksi lähtijää. Paikalla oli 13 klubimme 

jäsentä, 5 avecia ja 5 klubimme ulkopuolista henkilöä. 

Matkaan lähdimme klo 07:30 Harjavallan linja-autoasemalta OK-bussilla itsensä liikennöitsijä Jari Huukin 

kuljettamina.  

Saavuimme n. klo 11 Arkadiankadun ja Runeberginkadun kulmaan, missä Juhani Juvela Tampereelta 

suoraan saapuneena oli ryhmäämme vastassa. Paikalla 5. kerroksessa oli jo Juveloiden lisäksi kuusi 

muutakin omin kyytein muualta tai Helsingistä saapuneita. 

 

Harjavaltalaislähtöinen instituutin varajohtaja Samu Paukkunen otti meidät vastaan, 

toivotti tervetulleiksi ja tarjosi pullakahvit. 

Avauspuheessaan Paukkunen kertoi laitoksen tehtävästä eduskunnan alaisena 

riippumattomana laitoksena tutkia kansainvälisiä suhteita ja Suomen asemaa muuttuvassa 

maailmassa tekemällä tieteellistä tutkimusta poliittisen päätöksenteon tueksi sekä 

osallistua julkiseen keskusteluun.  

Henkilökuntaa on tällä hetkellä ~70 ja kärkihankkeita viisi, lyhyesti: Eu:n itäisen osan 

sekä Venäjän tutkiminen, Eu:n globaali ja alueellinen merkitys sekä sisäiset asiat, globaali turvallisuus 

suurvaltojen välisissä suhteissa ja niiden muutoksissa, Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkiminen sekä 

Suomen ulko-ja turvallisuuspolitiikan tutkimushanke. 

 

Seuraavana esiintyi tutkija Matti Pesu, ulvilalaistaustainen, televisiostakin tuttu. Hän kertoi omasta 

tutkijatyöstään. Totuudelliseen tiedonsaantiin tarvitaan tutkijan hyvät ja luottamukselliset verkostot omalta 

kuistilta maailmalle sekä eri valtioiden hallintoihin. 

 

Toinen tapaamamme ulvilalaistaustainen tutkija oli Markus Holmgren. Hänen sarkanaan on digimaailma ja 

kyberturvallisuus suurvaltakamppailussa ja kaikissa muissakin suhteissa. Tänä päivänä Venäjän-Ukrainan 

sodan kybersota on ajankohtaista. 

Holmgrenin mukaan valitettavasti sotien kehityskulku on yhä totaalisempaan suuntaan. Sotilas- ja 

siviilikohteet ovat kohteina samassa asemassa. Droonit ovat tulleet sodankäynnin aseiksi. Kiinan kanssa 

yhteistyö on tullut päähänsä. Kiina ei pidä sopimuksiaan.  

Kysymyksiä tuli kiitettävästi. Kysymykseen Suomen kyberturvallisuudesta Holmgren vastasi ikään kuin 

loppuyhteenvetonaan, että Suomessa perusasiat ovat kunnossa, mutta kyberturvallisuuden keskusjohto 

puuttuu. 

 

Paukkunen selvitti vielä lopuksi huomisen kiinnostavia aiheita, joita ovat mm. Venäjä ja USA:n välivaalit, 

Kiina – kaikki riippuu kaikesta, Kiina – USA yhteys tulevaisuutta? Mutta Eurooppa on keskiössä tänään. 

Kiitokseksi kaikki kolme isäntäämme saivat Emil Cedecreutz-säätiön lahjoittamat kirjat Emil Cedecreutz 

1879-1949. 

 

   

  Samu Paukkunen  Matti Pesu   Markus Holmgren 

 

 



 

 

Erittäin mielenkiintoisen puolitoistatuntisen jälkeen siirryimme läheiseen ravintola Töölöön lounaalle.  

 

  
Nämä kuvat on kuvannut veli Heikki ja on siksi itse poissa ravintolakuvista 

 
 

 

Lounaan jälkeen väki hajaantui kuka minnekin. Toiset lähtivät kotiinsa, eräät shoppailivat ja ainakin 

muutamat meistä tutustuimme Kiasman näyttelyyn, kunnes klo 16 Kiasman pysäkiltä lähdimme 

kotimatkalle. 

 

Mainittakoon Kiasma siksi, että ottamani oheiset kuvat olivat samoista kohteista, jotka uutisissa esitettiin 

pari päivää myöhemmin ja kerrottiin tästä Markus Copperin Kiasmassa juuri tänä perjantaina alkaneesta 

synkkäaiheisesta näyttelystä ”Metallin maku”. Teosten aiheina ovat mm. kaikkia koskettaneet traumat kuten 

autolautta Estonian ja venäläisen ydinsukellusvene Kurskin uppoamiset. Kidutusvälineitäkin hän on 

taiteillut. 



  
Kursk                 giljotiini 

  

  
moni kakku päältä….  mutta sisältä 

 

Todettakoon, että ei ajankohtaisempia aiheita tutustumiskohteinamme olisi voinut olla.  Erittäin ajan 

hermolla olimme siis retkellämme. 

 

Kiitos järjestäjille ja mukana olleille! 

 

muistiin kirjasi sihteeri 

 
 

 

 


