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 tulevaisuus -seminaari Silveriassa 13.1.2004 416 
Vaasan Teknillisen Seuran, Vaasan Ekonomien, AKAVAn Pohjanmaan aluetoimikunnan  
 ja Etelä-Pohjanmaan Ekonomien vierailu Framissa Seinäjoella 28.5.2004 425 
Vaasan Teknillisen Seuran ja Vaasan Ekonomien ystävänpäiväkisa petanquen parissa  
 12.2.2004, Vaasan Teknillisen Seuran ja Vaasan Ekonomien yhteinen ruoan- 
 laittokurssi Silveriassa 18.9.2012sekä VTS:n tekemät ja lahjoittamat Tutti ry:n  
 puheenjohtajan käädyt ensimmäistä kertaa käytössä 14.11.2015 430 
Vaasan Teknillisen Seuran ja Vaasan Ekonomien yhteinen ekskursio Kauhavan Ilmasota- 
 koulun lentokonekorjaamoon 17.5.1999 sekä Vaasan Teknillisen Seuran ja Vaasan  
 Ekonomien yhteinen ekskursio Pietarsaareen: Ahlholmen’s Kraft 17.5.2002 443 
Vaasan Teknillisen Seuran, Vaasan Ekonomien ja AKAVA Pohjanmaan yhteinen ekskursio  
 Jalasjärvelle 9.5.2003: Jalas-kenkä sekä Vaasan Teknillisen Seuran ja Vaasan Eko- 
 nomien yhteiset postitustalkoot AKAVA Pohjanmaan tiloissa vuonna 2001 444 
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ESIPUHE 
 

 

 

Tämä tutkimus on paitsi jatkoa vuonna 2009 Kuopion yliopistossa tekemälleni sosiaalipolitiikan 
alan väitöskirjatyölleni Yhdistystoimintaverkostot – ammatillinen yhdistystoiminta työelämän ja 
sosiaalisen elämän verkkojen kutojana myös osa vuodesta 1994 jatkunutta ammatillista yhdistys-
verkostotoimintaani. Tuolloin kollegani Kuopion yliopistossa värväsi minut tietämättäni mukaan 
Pohjois-Savon Ekonomien toimintaan. Hän kun unohti kysyä, kiinnostaisiko, niin kertoi vain reip-
paasti vaalikokouksessa, että kyllä se mukaan haluaa, ja niin päädyin mainitun yhdistyksen varapu-
heenjohtajaksi ja sittemmin puheenjohtajaksi. 

Ja yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin tällä tiellä ollaan. Takana on niin kymmenvuotinen kausi 
sekä Vaasan Ekonomit – Vasa Ekonomer ry:n puheenjohtajana että Akavan aluetoimikunnissa, 
ensin Pohjois-Savossa, sittemmin muun muassa puheenjohtajana Pohjanmaalla. Vuosia toimin 
myös Suomen Ekonomiliiton toimikunnissa ja myös hallituksessa, ja olen ollut toistakymmentä 
vuotta Vaasan Teknillisen Seuran johtokunnassa, nyttemmin seuran pitkäaikaisimpana puheenjoh-
tajana. Tätä kirjoitettaessa toimin Tekniikan akateemiset TEKin valtuuston ja hallituksen varajäse-
nenä sekä hallituksen edustajana järjestö- ja jäsenasiain valiokunnassa ja yliopistovaliokunnassa. 
Ammatillinen yhdistystoiminta tempaisi mukaansa. 

Miksi akateemisesti koulutetut ihmiset sitten tahtovat käyttää vapaa-aikaansa juuri tällaisen yhtei-
sön yhteiseksi hyväksi? Usein pohditaan, miksi ei liitytä, miksi ei osallistuta – minä tahdoin lähestyä 
tätä kysymystä positiivisen ajattelun kautta: miksi liitytään? Mitä meillä on tarjottavanamme muil-
le? Millainen yhteisö on teknillinen alueseura? Ja onko tämän toiminnan perusluonne muuttunut 
vuosikymmenten varrella, ja jos on, mihin suuntaan, ja miten sitä voi vielä kehittää? 

Tekniikan kehitys on mahdollistanut aiempaa helpomman vuorovaikutuksen. Voimme viestiä reaa-
liajassa, tarvitsematta edes tavata toisiamme kasvotusten. Sosiaalinen media tarjoaa lukuisia mah-
dollisuuksia yhteisön keskinäiseen viestintään, verkostosuhteiden ylläpitoon, tiedon, kuvien ja 
viestien jakamiseen, edelleen lähettämiseen ja osallistumiseen. Sosiaalista mediaa ei pidä nähdä 
uhkana yhteisille illanvietoille, vaan erilaisena, täydentävänä ja ennen kaikkea vuorovaikutteisena 
yhteydenpitomuotona. 

Viimeisimmän konkreettisen esimerkin tästä sosiaalisen median toiminnasta yhdistystoimintaver-
kostoissa sain juuri tämän tutkimustyöni päätteeksi: lentomme Heathrow’sta Helsingin kautta 
Vaasaan 30.12.2016 klo 18.05 peruuntui sakean sumun vuoksi, ja meidät siirrettiin uudelleen klo 
19.25 lähteväksi suunnitellulle lennolle, joka sekin viivästyi useita tunteja. Facebook-päivitykseni 
aiheesta kirvoitti paitsi myötätunnonosoituksia, myös Vaasan Teknillisen Seuran sihteerin seuraa-
maan lennon AY996 lähestymistä ja raportoimaan Facebook-seinälläni, missä kolme tuntia myö-
hässä Helsingistä lähtenyt koneemme kulloinkin oli matkalla kohti Lontoota meitä hakemaan. Ja 
kun kone lopulta aamukolmen jälkeen laskeutui Helsinki-Vantaalle: ”Kas, laskeutui”.  

Heathrow’n tarjoama maksuton wifi-yhteys ja sosiaalinen media mahdollistivat yhteydenpidon ja 
viestinnän yhtä vaivattomasti kuin satunnaisen keskustelun aiheesta. Sosiaalinen media yhdistää 
verkostotoimijoita keskenään sekä tarjoaa alustan kevyeen vuorovaikutukseen yhtä lailla kuin 
virallisluonteiseen viestintään vaikkapa odotettavissa olevista jäsentilaisuuksista tai äänestykseen 
siitä, pidetäänkö pikkujoulut maissa vai merellä.  
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Käyttäjät muovaavat sosiaalisesta 
mediasta itselleen sopivan väli-
neen. Enää ei lähetetä puhelinten 
puuttuessa sähkeitä tai kirjeitä 
yhdistystoimijoille, vaan lähete-
tään sähköpostiviestejä, päivite-
tään Facebook-sivuja, jaetaan 
tiedostoja Dropboxin kautta tai 
perustetaan WhatsApp-ryhmiä. 
Myös case-yhdistykseni Vaasan 
Teknillisen Seuran johtokunta 
perusti keskinäistä viestintäänsä 
varten WhatsApp-ryhmän tammi-
kuussa 2017, vaikka ei sellaista 
tutkimusperiodin aikana käyttä-
nytkään. Kehitys on jatkuvaa. 

Kiitän Koneen Säätiötä tätä tutkimustyötäni varten saamastani kolmivuotisesta kokeneen tutkijan 
apurahasta. Ilman tätä tukea tämä tutkimus ei olisi valmistunut näin laajana. Kiitän Koneen Säätiö-
tä myös saamistani matka-apurahoista, jotka mahdollistivat aineistonhankinnan tiedekirjastoista 
etenkin Brittein saarilta ja Yhdysvalloista.   British Libraryä tahdon kiittää sen ulkomaisillekin tutki-
joille tarjoamista uskomattomista kirja- ja artikkelivarastoista. Vietin etenkin tuossa kirjastossa 
näiden kolme vuoden aikana lukuisia tunteja, ja aina löysin uutta ja kiinnostavaa materiaalia.  

Tekniikan akateemiset TEKiä kiitän Webropol-ohjelmiston lainaamisesta kyselylomakkeideni laati-
mista ja lähettämistä varten sekä osallistumisesta tämän työn painatuskustannusten kattamiseen. 
Liiton jäseniä, jotka vastasivat otantatutkimukseeni, kiitän valaisevista vastauksista. Alueseuratoi-
mijoita kiitän paitsi vastauksista kyselytutkimukseeni, myös yhteistyöstä, kommenteista alueseu-
rapäivillä ja yliopistoyhdistyspäivillä esittelemiini tutkimustuloksiini ja yhteisöllisestä verkostos-
tamme kaikkina näinä vuosina. Ja erityisesti tahdon kiittää aviomiestäni Ilkkaa osallistumisesta 
monille tutkimusmatkoilleni tämän ammatillisen yhdistystoiminnan verkostoihin kaikkien näiden 
vuosien ajan. 

Vaasassa 1.5.2017 

 

Johanna Ahopelto  
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TIIVISTELMÄ 

 

Monitieteisessä työssä selvitetään ja analysoidaan koulutustaustaisen yhdistystoiminnan kehitystä 
voittoa tavoittelemattomissa, vapaaehtoisvoimin ylläpidetyissä verkostoissa ja sitä sosiaalista pää-
omaa, jota tällaisessa toiminnassa voidaan kartuttaa sekä tarkastellaan sosiaalisen median luomia 
mahdollisuuksia ja uhkia perinteiselle yhdistystoiminnalle. Yhteiskunnallisten vaikutusmahdolli-
suuksien analysoinnin kautta luotava toimintamalli auttaa kehittämään avointa, sosiaalisen median 
välityksellä yhä laajemmille verkostoille avautuvaa, yhteisön hyväksi palkkiottomissa yhdistysluot-
tamustehtävissä tehtyä ammatillista vaikutustyötä. 

Kolmannen sektorin toiminnan merkitys kasvaa yhteiskunnassa, tutkimuksen kautta luodataan sen 
mahdollisuuksia ja tulevaisuuden toimintatapoja. Konstruktiivisessa työssä perehdytään erilaisten 
toimintaverkostojen mahdollisuuksiin ja etsitään ja rakennetaan kannustavia toimintamalleja yh-
teisöllisten rakenteiden tunnistamiseen ja kehittämiseen. 

Tutkijan vuonna 2009 julkaiseman yhdistystoimintaverkostoväitöskirjan teoriaa syvennettiin ja 
ajankohtaistettiin. Tutkimukseen koottiin uusi, kohdennettu empiirinen aineisto teknillisistä yhdis-
tyksistä sekä erityisesti case-yhdistyksestä (Vaasan Teknillinen Seura). Toimintaa tutkittiin ja analy-
soitiin sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti (SPSS). Empiirinen lisäaineisto koottiin arkistojen 
(vuodesta 1912 alkaen), sosiaalisen median ja kollegiaalisten verkostojen kautta, haastatteluin ja 
sähköisin kyselyin.  

Juuri tekniikan akateemisten järjestötyö ei ensimmäisenä nouse mieleen puhuttaessa yhteiskuntaa 
tukevasta vapaaehtoistyöstä. Tämä työ ei nykyisessä hyvinvointiyhteiskunnassa välttämättä ole 
yhtä näyttävää kuin viime vuosisadan alkuvuosikymmeninä, mutta tärkeää se on yhä: yhdessä 
tekemällä ja osallistumalla paitsi oppii uutta, saa toisinaan myös ilon auttaa toisia.  
 

Tutkimustyölle on myönnetty Koneen Säätiön kokeneen tutkijan apuraha vuosiksi 2014–2016. 
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ENGLISH SUMMARY 

 

The development of education based association activities in non-profit, voluntary networks have 
been explained and analyzed here in this multidisciplinary research, as well as that social capital 
that can be increased in actions like these. Also the opportunities and threats to traditional associ-
ation activities created by social media are considered here. The model here, which is created by 
analyzing the opportunities to have social influence, will help to develop open work of influence 
that is done voluntarily for community without any compensation, and which can be expanded via 
social media to even larger networks, and which also is done in different positions of trust in edu-
cation based academic associations. 

The importance of the work done in third sector is growing in society. The opportunities and future 
course of this work are analyzed through this research. The opportunities of different networks of 
action are also studied in this constructive research, and supportive models are searched and built 
in purpose to identify and develop communal structures. 

The theories presented in the academic doctoral dissertation written by the researcher in 2009 are 
deepened and updated here. Also a new, focused empirical data was collected from the Finnish 
technology associations, and especially from the case association (Vaasan Teknillinen Seura, The 
Technology Association of Vaasa). The actions of those associations were studied and analyzed 
both by qualitative and quantitative methods (SPSS). The empirical data here was gathered via 
archives (since 1912), social media and collegial networks, interviews and e-questionnaires.  

The organizational activities of academic engineers and architects might not rise up first when the 
voluntary work that supports society is discussed. These activities might not be as imposing in the 
modern well-fare society as they used to be in the early decades of last century. Nevertheless, this 
work is still important: by doing together and by participating one can occasionally get the pleas-
ure of helping the others in one way or another. 

 
This research has awarded a grant of an experienced researcher for years 2014–2016.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Tämä tutkimus on jatkoa tutkijan vuonna 2009 julkaistulle sosiaalipolitii-
kan alan yhdistystoimintaverkostoaiheiselle väitöskirjalle. Vuonna 2006 
koottu tutkimusaineisto käsitti kaikkiaan 6 908 Suomen Ekonomiliiton ja 
Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenen vastaukset.

1
 Tässä käsillä olevassa 

tutkimuksessa aineisto on koottu otantatutkimuksena vuosina 2014 (565 
vastausta) ja 2015 (luottamushenkilöotanta TEKin kerhojen, alueseurojen 
ja yritysyhdistysten luottamushenkilöiden piirissä, 47 vastausta). 

Tutkija on toiminut yhdistystoimintaverkostojen aktiivijäsenenä vuodesta 
1994 saakka, ja jo tänä aikana paikallisyhdistysten luottamushenkilöiden 
vapaa-ajallaan luotsaamat yhdistykset toimintatapoineen ovat muuttu-
neet vuosi vuodelta paikasta riippumattomampaan suuntaan. Kun vielä 
1920-luvulla Suomalaisen klubin takahuoneessa pidettyihin kuukausiko-
kouksiin kutsuttiin sanomalehti-ilmoituksella, sähkeitse tai postikortilla, 
ovat jo vuosia Internet-sivujaan päivittäneet nyky-yhdistykset Faceboo-
kissa ja harkitsevat paperitiedotteiden korvaamista tyystin sähköpostilla. 

 

1.2 Tutkimuksen merkitys ja tavoitteet 

 

Tämän työn relevantiksi ja tutkimuksellisesti mielenkiintoiseksi ongelmaksi määriteltiin sen selvit-
täminen, miten perinteisesti yhteiskunnallisesti vaikuttaviksi koetut tekniikan alan koulutustaustai-
set aatteelliset yhdistykset ovat kuluneiden sadan vuoden aikana kehittyneet aikojensa sikarin-
tuoksuisista klubikabinettikokoontumisista sosiaalisen median keskellä jäsentensä mielenkiinnosta 
ja vapaa-ajasta kilpaileviksi, vaikutusvallaltaan silti yhä keskeisiin toimijoihinsa profiloituviksi sosi-
aalisiksi yhteisöiksi, ja miten tätä kehityskulkua voi ohjata sosiaalisen pääoman kartuttamiseksi.  

Monitieteisessä työssä selvitettiin ja analysoitiin koulutustaustaisen yhdistystoiminnan kehitystä 
voittoa tavoittelemattomissa, vapaaehtoisvoimin ylläpidetyissä verkostoissa, ja sitä sosiaalista 
pääomaa, jota tällaisessa toiminnassa voidaan kartuttaa sekä tarkasteltiin sosiaalisen median luo-

                                                           
1  Ahopelto 2009a 

Johdanto  

 tausta ja 
tavoitteet 
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mia mahdollisuuksia ja uhkia perinteiselle yhdistystoiminnalle. Sosiaalinen pääoma koostuu suh-
teista, verkostokontakteista, siteistä ja keskinäisestä luottamuksesta, jotka kaikki ovat olennaisia 
asioita niin työelämän kuin sosiaalisen elämän verkostojen toimivuuden kannalta. Sosiaalinen 
pääoma on siten tärkeä osa yhdistystoimintaverkostumista.  

Yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien analysoinnin kautta luotu toimintamalli auttaa kehit-
tämään avointa, sosiaalisen median välityksellä yhä laajemmille verkostoille avautuvaa, yhteisön 
hyväksi palkkiottomissa yhdistysluottamustehtävissä tehtyä ammatillista vaikutustyötä. Kolman-
nen sektorin toiminnan merkitys kasvaa yhteiskunnassa, tutkimuksen kautta luodataan sen mah-
dollisuuksia ja tulevaisuuden toimintatapoja.  

Konstruktiivisessa työssä perehdytään erilaisten toimintaverkostojen mahdollisuuksiin ja etsitään 
ja rakennetaan kannustavia toimintamalleja yhteisöllisten rakenteiden tunnistamiseen ja kehittä-
miseen. Lisäksi syvennetään ja ajankohtaistetaan tutkijan yhdistystoimintaverkostoväitöskirjan

2
 

teoriaa sekä analysoidaan tutkijan kokoama uusi, kohdennettu empiirinen aineisto teknillisistä 
yhdistyksistä sekä case-yhdistyksestä (Vaasan Teknillinen Seura). Työssä tutkitaan ja analysoidaan 
toimintaa sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti (SPSS). Empiirinen aineisto koottiin arkistojen 
(1912–2016), sosiaalisen median ja kollegiaalisten verkostojen kautta, haastatteluin ja sähköisin 
kyselyin (2014, 2015 ja 2016).  

Työssä tutkitaan, miten kehityskulku englantilaisia herrasmiesklubeja mukailleista herraseuroista 
kaiken ikäisten ja yhä naisistuvamman yhdistystoiminnan suuntaan on vaikuttanut case-yhdistys 
Vaasan Teknillisen Seuran toimintaan sekä sen toiminta-alueen, erityisesti Vaasan, teollisuuden ja 
kaupan kehitykseen ja suuntautumiseen. Vuonna 1919 perustettu Vaasan Teknillinen Seura on 
toiminta-aikanaan vaikuttanut vahvasti Vaasan teollisuudessa ja myös tekniikan alan ammatillisen 
ja lopulta yliopistokoulutuksen saamiseksi kaupunkiin, samoin kuin paikkakunnan oppilaitosten 
oppialojen suuntaamisessa. Työssä analysoidaan tätä vuosikymmenten mittaista yhteiskunnallista 
vaikuttamistyötä ja sen taustoja sekä tuloksia ja tulevaisuutta. Työssä perehdytään myös yhdistyk-
sen nykytodellisuuteen ja selvitetään, millaisia yhteiskunnallisia vaikuttajia akateemiset, koulutus-
taustaiset ammatilliset yhdistykset ovat olleet ja millaisiksi koetaan tällaisen vaikuttamistyön tarve, 
keinot ja mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. 

Analyysit tutkijan vuonna 2014 otantatutkimuksena Tekniikan Akateemiset TEKin jäsenistön kes-
kuudesta kokoamasta empiirisestä aineistosta olivat valaisevia. Lokakuussa 2014 tutkija esitteli 
tutkimustaan mm. julkaisemassaan Vaasan Teknillisen Seuran historiikkisuplementissa, TEKin alue-
seura- ja kerhopäivillä sekä Itä-Suomen yliopiston Sosiaalipolitiikan tutkimusta ja opetusta 40 vuot-
ta Kuopiossa -seminaarissa sekä professori Laurinkarin emeritusjuhlaillallisen puheenvuorossaan.  

Vuoden 2015 TEK-yliopistoyhdistysten seminaaripäivän teemana oli tämä tutkimus
3
 ja sekä TEKin 

alueseura- ja kerhopäivillä vuosina 2015 ja 2016 että yliopistoyhdistysten seminaaripäivillä vuonna 
2016 jatkettiin aihepiirin käsittelyä. Tutkija kirjoitti myös sanomalehti Pohjalaiseen useita tutki-
musaiheeseen liittyviä kolumneja

4
, sekä ylläpiti tutkimuksen www-sivua www.desnetti.fi/klu-

beistasomeen.html.  

                                                           
2  Ahopelto 2009a 
3  Karjalainen 2015a  
4  Ahopelto 2014b–f; Ahopelto 2015a–h; Ahopelto 2016a–g 
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Brittein saarilla elo-syyskuussa 2014, helmi-maaliskuussa ja heinäkuussa 2015 sekä toukokuussa ja 
joulukuussa 2016 tutkijan Koneen Säätiöltä saamiensa matka-apurahojen turvin viettämät tulok-
sekkaat viikot hyödyttivät tutkimustyötä suuresti. Aihepiiriä sivuavaa aineistoa löytyi aina 1800-
luvulta matkoja edeltäneinä kuukausina julkaistuihin teoksiin ja artikkeleihin.  

Syksyn 2014 ja talven 2015 tutkimusperiodien aikana tutkija keskittyi Oxfordissa ja British Librarys-
sa erityisesti yhdistystoimintaverkostotutkimukseen. Heinäkuun 2015 kirjasto- ja aineistonkeruu-
matkalla Cambridgen, Edinburghin ja Dublinin Trinity Collegen yliopistokirjastoissa sekä British 
Libraryssa tutkijan perehtymiskohteena oli etenkin sosiaalista mediaa käsittelevä lähdeaineisto. 
Toukokuussa 2016 tutkija syvensi kokoamaansa aineistokantaa sekä osallistui kahteen aihepiiriä 
sivunneeseen luentoon, London School of Economics and Social Sciencessa sekä King’s College 
Londonissa.  

Loka-marraskuussa 2016 tutkijalla oli vielä mahdollisuus tutustua useiden yhdysvaltalaisyliopisto-
jen ja niiden kirjastojen tarjontaan. Koneen Säätiön taloudellisella tuella tutkija perehtyi usean 
yliopiston tarjontaan kohteinaan Harvard Universityn The Graduate School of Arts and Sciences, 
Widener Library ja Houghton Library; Massachusetts Institute of Technology, Dewey Library sekä 
Boston University, Yale University, Columbia University ja New York University kirjastoineen. Näi-
den maailmankuulujen yliopistojen lisäksi tutkija kävi tapaamassa verkottumistarkoituksessa de-
kaani, professori Angappa Gunasekarania University of Massachusetts Dartmouthissa. Tutkimus-
työn viimeinen kirjasto- ja aineistomatka suuntautui Lontooseen British Libraryyn joulukuussa 
2016. 

Sosiaalista mediaa käsittelevä kirjallisuus käsittelee usein pääasiallisesti joko yksilön verkottumis- 
tai yrityksen markkinointinäkökulmaa. Miten on lähestytty yhteisöjen ja yhdistysten toimintaa 
sosiaalisessa mediassa ja sosiaalisen median mahdollisuuksia fyysisen läsnäolon korvaavana tai 
ainakin sitä tukevana kokoontumismuotona on vähän tutkittu ja yhä tutkimisen arvoinen asia. 

Keväällä 2015 tutkija haastatteli ja havainnoi TEKin yliopistoyhdistys- sekä järjestö- ja jäsenasiain-
valiokunta-aktiiveja tutkimusaiheeseensa liittyen. Elokuussa 2015 tutkija laati yhdistysluottamus-
henkilöille suunnatun Webropol-kyselyn. Yhdistysten luottamushenkilöt vastasivat kiitettävän 
aktiivisesti kyselyyn: vastausprosentti oli jo ensimmäisen vuorokauden aikana 40. 

Muutama kyselyyn vastannut yhdistys oli mukana LinkedInissä, sähköpostilistoja käytettiin yleisesti 
tiedonvälitykseen sekä jäsenkunnalle että johtokunnan/hallituksen kesken. Hieman yli puolet vas-
taajista piti tärkeänä olemista mukana sosiaalisessa mediassa, neljännes ei osannut sanoa, loppu-
jen mielestä yhdistys kyllä pärjäisi entiseen tapaansa ilmankin. Osa vastaajista ilmoitti tämän kyse-
lyn perusteella alkaneensa harkita jopa some-vastuuhenkilöiden nimeämistä, sillä sosiaalisen me-
dian myös koettiin olevan nykypäivää ja tehokas keino tavoittaa etenkin jäsenkunnan nuorin osa, 
joka ei enää lue sähköpostejaankaan säännöllisesti. 

Vaikka tutkimusaihe on itsessään vähän tutkittu, riittävän läheisesti aihepiiriin liittyviä julkaisuita 
oli etenkin British Libraryssa ilahduttavan runsaasti löydettävissä. Ammatillinen yhdistystoiminta 
sellaisena, joksi se suomalaisissa aatteellisissa, ilman edunvalvontaintressiä toimivissa teknillisissä 
alueseuroissa koetaan, on hyvin suomalainen ilmiö. Kuitenkin ihmisillä on kautta historian ollut 
tarve yhteenliittymiin, on niiden syynä sitten ollut yhteinen harrastus tai ammatinharjoittaminen.  
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Esimerkiksi 1920- ja 1940-luvulla Suomalaisten Teknikkojen Seuran jäsenet raportoivat Yhdysval-
tain insinöörien aktiivisesta yhdistystoimintakulttuurista. Suomalaiseen tapaan sikäläiset insinöörit 
pitivät kuukausikokouksia ajankohtaisine esitelmätilaisuuksineen, ja klubijäsenyyttä pidettiin am-
mattitaidon ja kollegiaalisen verkottumisen kannalta erittäin suotavana

5
.  

 

 

1.3 Tutkimustyön odotettavissa olevat tulokset 

 

Yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusmahdollisuuksien analysoinnin kautta luotava toimin-
tamalli auttaa kehittämään yhdistyksissä vapaaehtoisvoimin suoritettavaa alueellista ja valtakun-
nallista avointa, sosiaalisen median välityksellä yhä laajemmille verkostoille avautuvaa, yhteisön 
yhteiseksi hyväksi tehtävää, voittoa tavoittelematonta vaikutustyötä. Kolmannen sektorin toimin-
nan merkitys kasvaa yhteiskunnassa, tämän työn kautta luodataan sen mahdollisuuksia ja tulevai-
suuden toimintatapoja etenkin akateemisesti koulutettujen parissa.  

Konstruktiivisessa työssä perehdytään erilaisten toimintaverkostojen mahdollisuuksiin ja etsitään 
ja rakennetaan kannustavia toimintamalleja sosiaalista pääomaa kartuttavien yhteisöllisten raken-
teiden tunnistamiseen ja kehittämiseen. Erityisen suuri muutos perinteisessä ammatillisessa yhdis-
tystoiminnassa on ollut siinä, mitä tarkoitusta palvelemaan koulutustaustaiset yhdistykset 1900-
luvun alkuvuosikymmeninä perustettiin, ja millaista tarvetta niille tulevaisuudessa voi analysoida 
olevan.  

 

Kuva 1 Työn rakenne ja sisältö  

 

                                                           
5  Brummer 1926: 212–213; Hilska 1949: 390 

Johdanto  

 tausta ja 
tavoitteet 

Ensimmäi-
set vuodet  

sosiaalinen 
tilaus 

Klubien 
taka-

huoneissa 

omaa kotia 
etsimässä 

Kasvun ja 
vaikutus-

vallan 
vuodet 

 aseman 
vakiinnutta

minen 

Nopean 
kasvun aika  

Insinööri-
talo 

Teknilliset 
Seurat 

alue-
toiminta 
laajenee 

Kilpailun 
vuodet 

uudet 
haasteet 

Avoimuu-
den vuodet  

henkilöver-
kostoista 

Internetiin 

Sosiaali-
seen 

mediaan 

vai omiin 
tiloihin 

Tulevai-
suuden 
vuodet  

mikä on 
pysyvää? 

Yhteenveto  

Johto-
päätökset ja 
suositukset 

kuka   mitä   miksi   miten   milloin   missä   kenelle   kenen kanssa 



 

19 

Moni liittyy tutkijan aiemman tutkimuksen
6
 tulosten mukaan ammattiliittoon siksi, että liittojäse-

nyys koetaan kuin vakuutuksena, joka otetaan tuomaan turvallisuuden tunnetta; "pahan päivän 
varalle", kuten työttömyyden, oikeusturvapalvelutarpeen tai hallitsemattomien uramuutosten 
varalle. Toisaalta se myös tarjoaa sellaisten ihmisten verkoston, joilla on sama koulutustausta; 
verkoston, jonka kautta löytyy niin ystäviä, tuttavia kuin kollegoitakin; joka kartuttaa jäsentensä 
sosiaalista pääomaa.  

Samankaltainen verkosto on tarjolla paikallisyhdistystoiminnan kautta, mutta paikallisesti yksilöä 
lähempänä ja sen toiminnan suuntaamiseen on yksittäisen toimijan helpompi myös vaikuttaa. Se 
on nykyajan yhteisö, jonka yhteisenä nimittäjänä on esimerkiksi aikoinaan suoritettu korkea-
koulututkinto. 

Juuri tekniikan akateemisten järjestötyö ei välttämättä ensimmäisenä nouse mieleen puhuttaessa 
yhteiskuntaa tukevasta vapaaehtoistyöstä. Kuitenkin aktiiviset yhdistystoimijat ovat vuosikymmen-
ten saatossa ottaneet asiantuntijoina kantaa kaupunkinsa rakenteisiin ja tavoitteisiin, keränneet 
rahoitusta niin alansa korkeakouluopetukseen kuin järjestäneet omana vapaa-aikanaan koulutusta 
sitä tarvittaessa. Tämä työ ei välttämättä nykyisessä hyvinvointiyhteiskunnassa ole yhtä näyttävää 
kuin viime vuosisadan alkuvuosikymmeninä, mutta tärkeää se on yhä. Työnjohtokurssit vain ovat 
muuttuneet mentoroinniksi tarpeiden ja painotusten ajan myötä muokkautuessa. 

Yhteisöllisyyden tarve on yhä tunnistettavissa ammatillisen verkostoitumisen piirissä. Nykydiplomi-
insinööri kartuttaa sosiaalista pääomaansa sekä omaa hyvinvointiaan myös liitto- ja jäsenyhdistys-
verkostojensa jäsenyyksien kautta: yhdessä tekemällä ja osallistumalla paitsi oppii uutta, saa toisi-
naan myös ilon auttaa toisia. Sosiaalinen media mahdollistaa osallistumisen aiempaa vaivatto-
mammin, säästä, etäisyyksistä ja osin ajankohdastakin riippumattomalla tavalla. Sosiaalinen media 
myös mahdollistaa omien näkemysten julkaisemisen aiempaa helpommin erilaisten keskustelu-
palstojen ja kyselyiden kautta. 

Mielenkiintoisen tutkimuspiirteen luo analyysi siitä, toimiiko sosiaalinen media tässä lopulta yhdis-
tävänä vai erottavana tekijänä tehdessään henkilökohtaisesta tapaamiskontaktista joissain suh-
teessa aiempaa tarpeettomamman. Sekä toukokuun 2014 että elo-syyskuun 2015 kyselytutkimus-
ten avointen tekstivastausten analyysi osoittaa, että molempien kehityssuuntien kannattajia on: 
osan mielestä yhdistysten olisi paras pysyäkin klubien takahuoneissa, osa kokee hyväksi edistää 
avoimuutta ja sosiaalista kanssakäymistä kulloinkin käytettävissä olevista teknisistä välineistä riip-
pumatta tai niitä käyttäen. 

Nykyaikaisia vertaisverkostoja ovat esimerkiksi LinkedIn ja Facebook, joita moni tämänkin tutki-
muksen kohdehenkilö käyttää, myös keskenään verkottuen. Osalle jäsenkunnasta esimerkiksi täl-
laiset virtuaaliyhteisöt voivat olla riittävä kollegiaalisen kanssakäymisen muoto, osa arvostaa yhä 
tapaamisia saman kahvipöydän ääressä. Ammatillisen ja sosiaalisen verkostoitumisen uudet muo-
dot ja välineet ovat kiinnostava jatkotutkimusaihe aiemmalle tutkimustyölleni.  

Paikallisyhdistyksen jäsenet ovat keskenään eri-ikäisiä, erilaisissa työtehtävissä ja eri elämänvai-
heissa, siksi toiminnan on oltava paitsi tavoitteellista, myös riittävän kattavaa. Useat sekä tämän 
tutkimuksen että tutkijan aiemman väitöskirjatutkimuksen vastaajat esimerkiksi olivat kiinnostu-

                                                           
6  Ahopelto 2009a; vrt. Fyall ja Gazley 2015: 293; Harris 2004: 358; von Schnurbein 2009: 109–110 
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neita yritysvierailuista, jotka koettiin hyväksi tavaksi verkottua myös oman ammattikunnan ulko-
puolelle sekä oivaksi keinoksi tutustua alueen yrityselämään ja muihin toimijoihin. 

Yhdistystoiminta itsessään tarjoaa tilaisuuden, jäsenen oma valinta on, tarttuuko hän siihen. Yhdis-
tystoiminta on osa suomalaista yhteisöllisyyttä ja toimintakulttuuria, ja aiheeseen liittyvä proble-
matiikka ajankohtaista. Vaikka osa kokee yhteisöllisyyden tärkeäksi, on jäsenpotentiaalissa aina 
myös niitä, joille ammatillisen verkottumisen kautta saavutettava yhteisöllisyys itsessään ei ole 
tärkeää. Yhteisöllisyyden kohtalo tulevaisuudessa on jatkuvasti muuttuva.  

Väitöskirjatutkimus
7
, jolle tämä työ on jatkoa, vahvisti käsitystä siitä, että sosiaalinen tilaus konk-

reettisille yhteisöille ja henkilökohtaisille tapaamisille on yhä olemassa. On tärkeää, että yhdistys-
toimintaa on olemassa, vaikka vain tietona siitä, että jossain joku jaksaa yhä yrittää; pelkkä liitto 
työmarkkinajärjestönä ei kata koko jäsenkunnan yhteisöllisyyden tarpeita. Paikallisyhdistys toimii 
erilaisessa rajapinnassa, lähellä jäsenen omaa kokemus- ja elämänpiiriä. 

 

 

1.4 Tutkimuksen toteutus, menetelmät ja aikataulu 

 

Työtä varten koottiin sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen aineisto. Tausta-aineistona käytettiin 
tutkijan aiheesta jo julkaisemia tutkimuksia lähteineen, syyskuussa 2013 Vaasan teknisestä viras-
tosta löytyneitä Vaasan Teknillisen Seuran alkuperäisiä pöytä- ja leikekirjoja vuosilta 1919–1944 ja 
kokousmuistiinpanovihkoja vuosilta 1942–1985, muistiinpanoja 1980- ja 1990-luvuilta sekä pöytä-
kirjoja ja tiedotteita vuosilta 1999–2016; mm. British Librarysta sekä Oxfordin yliopiston Bodleian 
Librarysta ja Cambridgen, Edinburghin ja Dublinin Trinity Collegen yliopistokirjastoista tutkijan 
löytämää alan kirjallisuutta sekä Tekniikan Akateemisten Liiton arkistoja. Tutkimustyön myötä 
tutkijan tutustumiskohteita kirjastoineen olivat myös Massachusetts Institute of Tehcnology, Har-
vard University, Harvard Business School, Boston University, University of Massachusetts Dart-
mouth, Yale University, New York University ja Columbia University. 

Teknillisten aikakauskirjojen painettujen vuosikertomusten kautta avautui kattava läpileikkaus 
maamme 1900-luvun alkuvuosikymmenten teknilliseen yhdistystoimintaan. Työssä koottiin myös 
kohdennettu empiirinen aineisto case-yhdistyksestä (Vaasan Teknillinen Seura) sekä analysoitiin 
edelleen tutkijan yhdistystoiminta-aktiivien piiristä kokoamaa aineistoa. 

Nykypäivän toimintaa tutkittiin ja analysoitiin arkistojen, sosiaalisen median ja kollegiaalisten ver-
kostojen kautta sekä haastatteluin että sähköisin lomakekyselytutkimuksin. Tutkija on mm. väitös-
kirjatutkimuksissaan sekä tilaustutkimustöissään perehtynyt SPSS-ohjelmiston tarjoamiin ana-
lysointimahdollisuuksiin sekä kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien yhdistämiseen tutki-
mustyössä. Tutkimustyön kesto oli aikataulun mukaisesti vuodet 2014–2016.  

                                                           
7  Ahopelto 2009a 
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Elo-syyskuussa 2015 tutkija kokosi toukokuun 2014 tutkimuskyselyn analyysin perusteella kohden-
netun empiirisen aineiston. Erityisesti toiminnan luonteen muuttuminen herraseuroista yhä avoi-
memmiksi yhteisöiksi kiinnostaa yhteiskunnalliseltakin kannalta: akateeminen, tekniikan alan kou-
lutus on yhä useampien saavutettavissa, miten se vaikuttaa ja on vaikuttanut paitsi jäsenhankin-
taan myös toiminnan luonteeseen? Miten ammattiyhdistystoiminnan mukaantulo valtakunnan 
tasolla puhtaasti aatteelliseen seuratoimintaan liittomuodossa on vaikuttanut yhä riippumatto-
masta, epäpoliittisaatteellisesta luonteestaan kiinni pitävien alueseurojen toimintaan – ja miten 
tämä kehityskulku klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan toteutetaan sujuvasti, jäsenkuntaa 
arvostaen ja talkootyönä yhdistyksiä ylläpitäviä johtokuntalaisia ylenpalttisesti kuormittamatta.  

 

 
Kuva 2 Työn toteutusaikataulu 

 

1.4.1 Tutkimusote 

Sosiaalipolitiikan tutkimusotteista on 2000-luvun alussa noussut näkyvästi esiin esimerkiksi vertai-
leva tutkimus. Anttonen

8
 muokkaa artikkelissaan Mabbettin ja Boldersonin

9
 jaottelua jakaen nämä 

suuntaukset 1) tilastollisiin makrovertailuihin, 2) tapaustutkimuksiin, 3) regiimitutkimuksiin ja 4) 
poikkikulttuurisiin, kansainvälisiin vertailuihin. Yhteiskuntatieteissä vertaileva tutkimus ja metodi 

                                                           
8  ks. esim. Anttonen 2005: 268, 277 
9  Mabbett ja Bolderson 1999: 34 
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voidaan määritellä esimerkiksi systemaattiseksi ajan ja/tai paikan vertaamiseksi
10

. Tässä työssä 
verrataan TEKin alueseurojen toimintaa, niiden jäsenkuntien osallistumisaktiivisuutta ja halukkuut-
ta sekä tarjottujen palveluiden tärkeyttä ja kiinnostavuutta toisiinsa. 

Suomessa on melko yleisesti käytetty myös Neilimon ja Näsin
11

 esittämää nelijakoista tutkimusote-
typologiaa. He jakavat tutkimusotteet neljään pääluokkaan: käsiteanalyyttiseen, päätöksenteko-
metodologiseen, toiminta-analyyttiseen ja nomoteettiseen. Käsiteanalyyttisessä tutkimusotteessa 
on keskeistä käsitteistön johtaminen ja analysointi, jolloin tutkimuksen kohteena voi olla käsitteen 
sisältö tai koko käsitejärjestelmä. Luonteeltaan loogisempiristisenä nomoteettinen tutkimusote ra-
kentuu kolmijaon teoriat/mallit/hypoteesit varaan. Päätöksentekometodologisessa tutkimuksessa 
puolestaan on tavoitteena löytää paras mahdollinen ratkaisu johonkin tiettyyn ongelmaan etsimäl-
lä metodi päätöksenteon tueksi. Toiminta-analyyttisessä tutkimuksessa tutkimusongelmaa katso-
taan toimijasta käsin, jolloin tärkeää on tutkijan osallistuva havainnointi.

12
  

Kasanen, Lukka ja Siitonen
13

 ovat esittäneet edellä kuvatun nelijaottelun täydennykseksi konstruk-
tiivista tutkimusotetta. He näkevät konstruktiivisen tutkimuksen tuovan tarpeellisen uuden näkö-
kulman positivistiseen ja hermeneuttiseen lähestymistapaan

14
. Sijoitettaessa konstruktiivinen 

tutkimusote tutkimusotteiden nelikenttään osuu se Kasasen ym.
15

 mukaan lähelle päätöksenteko-
metodologista tutkimusotetta. Konstruktiivisessa tutkimuksessa korostuvat kuitenkin luovuus, 
innovatiivisuus ja heuristisuus. Konstruktiivisessa tutkimuksessa on piirteitä myös toiminta-
analyyttisestä tutkimusotteesta. Molemmissa tutkimusmuodoissa on tutkimuksen välittömällä ja 
käytännöllisellä empiirisellä kytkennällä tärkeä sija. Tämä perusteli juuri konstruktiivisen tutkimus-
otteen valintaa tähän työhön.  

Konstruktiivinen tutkimus voidaan nähdä yhtenä soveltavan tutkimuksen muotona. Soveltavalle 
tutkimukselle on ominaista sellaisen uuden tiedon tuottaminen, joka tähtää johonkin tiettyyn 
sovellukseen tai tavoitteeseen. Siksi se eroaa perustutkimuksesta, jolla ei ole erityisiä normatiivisia 
tavoitteita ja tekniikasta, joka pyrkii puhtaasti taitojen ja välineiden kehittämiseen. Sen sijaan ra-
janveto tieteelliseen ongelmanratkaisutoimintaan ja toisaalta konsultointiin voi jo olla hankalah-
koa. Esiin nousevia peruskysymyksiä tieteellisyyttä määriteltäessä ovat pohdinnat tuloksen rele-
vanttisuudesta, yksinkertaisuudesta ja helppokäyttöisyydestä.

16
  

Konstruktiivinen tutkimus voidaan määritellä Kasasen ym.
17

 mukaan ongelmanratkaisuksi mallin, 
kuvion, suunnitelman, organisaation, koneen tai muun vastaavan rakentamisen avulla. Koska tutki-
ja itse on toiminut useita vuosia teknillisen alueseuran (Vaasan Teknillinen Seura), kahden ekono-
miyhdistyksen (Vaasan Ekonomit – Vasa Ekonomer ja Pohjois-Savon Ekonomit) ja Akavan aluetoi-
mikunnan (AKAVA Pohjanmaa) puheenjohtajana sekä Suomen Ekonomiliiton (nykyisin Suomen 
Ekonomit) ja Tekniikan Akateemiset TEKin hallitus-, toimikunta- ja valiokuntaluottamustehtävissä, 
on tässä työssä myös tapaustutkimuksellisia piirteitä. 

                                                           
10  Anttonen 2005: 274 
11 Neilimo ja Näsi 1987; ks. myös Näsi 1980: 34–36 
12 Neilimo ja Näsi 1987: 66–67; Näsi 1981: 37–40; Laaksonen 1990; ks. myös Näsi 1980: 36 
13 Kasanen, Lukka ja Siitonen 1991: 305, 308; Kasanen, Lukka ja Siitonen 1993: 241–264; Seppänen 2004 
14 ks. esim. Näsi 1980: 31, 33–34, 36; Kasanen ja Lukka 1993: 356–357, 364–365; vrt. Tikkanen 1997: 87–89 
15 ks. Kasanen, Lukka ja Siitonen 1991: 317–318; vrt. Ahopelto 1995: 23 
16 Ks. Kasanen, Lukka ja Siitonen 1991: 302–304; Niiniluoto 1985: 174 
17 Kasanen, Lukka ja Siitonen 1991: 305–306; Kasanen ja Lukka 1993: 365 
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Esiymmärrys kohteesta hankittiin jäsenyhdistystoimintakokemuksen, alan kirjallisuuden sekä eri-
koiscaseanalyysien kautta. Erikoiscaseksi valittiin tutkijan läheisesti tuntema Vaasan Teknillinen 
Seura ry (VTS). Tutkija on toiminut vuonna 1919 perustetun yhdistyksen puheenjohtajana vuodes-
ta 2003 saakka. 

Innovaatiovaihe ja ratkaisumallin konstruoiminen sisälsi ammatillisen, koulutuspohjaisen yhdistys-
toimintaverkkoutumisen toimintamallin muodostamisen. Laaditun ratkaisun toimivuuden testaus- 
eli konstruktion oikeellisuuden osoittamisvaiheessa laadittu malli testattiin kysely- ja haastattelu-
tutkimuksen sekä empiirisen aineiston analysoinnin keinoin. Seuraava vaihe eli ratkaisussa käytet-
tyjen teoriakytkentöjen näyttäminen ja ratkaisun tieteellinen uutuusarvo osoitettiin selvittämällä, 
mitä uutta tämä tutkimus tuloksineen tuo alan keskusteluun. Viimeisessä vaiheessa eli ratkaisun 
soveltamisalueen laajuuden tarkastelussa tutkittiin sitä, miten laadittu malli on konkreettisesti 
hyödynnettävissä ja mitä hyötyä tuloksista on yhdistystoimintaverkostoille sekä jäsenyhdistystoi-
minnalle. 

 

1.4.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimuksen caseyhdistykseksi valittiin tutkijan aiemman tutkimustyönsä
18

 sekä oman luottamus-
tehtäväverkostonsa ja -tehtäviensä kautta läheisesti tuntema Vaasan Teknillinen Seura ry ja caselii-
toksi samaten jo aiemmin väitöskirjatasolla tutkittu

19
 Tekniikan Akateemisten Liitto, nyk. Tekniikan 

akateemiset TEK. Liitolla on valtakunnallista toimintaa sekä itsenäisten alueellisten yhdistysten 
kautta että liiton koulutus- ja palvelutoiminnan muodossa. 

Empiirinen tutkimus toteutettiin kvalitatiivista ja kvantitatiivista aineistoa yhdistävänä otantatut-
kimuksena. Tekniikan akateemiset TEKin vastaavan tutkijan Susanna Bairohin kanssa otannaksi 
ensimmäiseen kyselytutkimukseen sovittiin TEKille sähköpostiosoitteensa luovuttaneista jäsenistä 
yhteensä 6 500 jäsenen otos: 4 000 vuosijäsentä, 2 000 eläkeläisjäsentä ja 500 opiskelijajäsentä. 
Internet-kyselyinä toteutettuun tutkimukseen saatiin kaikkiaan 565 TEKin henkilöjäsenen vastaus-
ta. Tutkimuksen aloitusajankohtana vuonna 2014 TEKissä oli noin 72 000 jäsentä joista noin 24 000 
opiskelijajäsentä

20
 (ks. kuva 3). 

Yhteensä 565 vastauksen voidaan katsoa edustavan riittävän laajasti jäsenkunnan näkemyksiä. 
Vastaajien määrät myös noudattelivat suhteessa yhdistysten jäsenmääriä

21
. Tutkimustulokset ovat 

siten yleistettävissä Tekniikan akateemiset TEKin jäsenkuntaan, mutta pohdittaessa laajempaa 
yleistettävyyttä tämän akavalaisen liiton ulkopuolelle on otettava huomioon myös eri ammattiliit-
tojen omat ominaispiirteet. 

Ensimmäiseen kyselyyn vastanneista 383 ilmoitti asuinpaikkakunnakseen yliopistopaikkakunnan 
Suomessa (67,8 %), 145 teollisuuspaikkakunnan Suomessa (25,37 %), 77 (13,6 %) muun paikkakun-
nan ja seitsemän vastasi asuvansa ulkomailla (1,2 %). 47 vastaajaa (8,3 %) valitsi useamman kuin 

                                                           
18  ks. Ahopelto 2009a 
19  Ahopelto 2009a 
20  www.tek.fi/jasenyys 23.7.2014, vuoden 2016 alussa jäseniä oli yhteensä yli 73 000 (https://www. tek.fi/fi/jasenyys 

2.4.2016), ks. myös Liiten 2016: B14 
21  Ahopelto 2015: www.desnetti.fi/KlubeistaSomeenjsa2015dipoli.pdf 29.6.2016 
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yhden vaihtoehdon edellä luetelluista; tähän tarjottiin lomakkeessa mahdollisuus, koska esimer-
kiksi osa yliopistopaikkakunnista on myös teollisuuspaikkakuntia, ja riippuu vastaajan omista ar-
vostuksista, minkä hän valitsee ensisijaiseksi määritelmäksi. 

Kysymyksen taustana oli pyrkimys selvittää, onko yliopistopaikkakunnilla enemmän kiinnostusta 
tämänkaltaiseen tutkimusaiheeseen ja ehkä myös toimintaan, kuin esimerkiksi pienillä paikkakun-
nilla, joilla ei ole omaa alueseuraa tai kerhoa. Vastausmääristä päätelleen tällaisen arvion voi teh-
dä. (Ks. kuvat 3–5.)  

 

  
 
  

Kuva 3 Vuoden 2014 kyselyn vastaajien ikäjakauma 

 

Vastaajista lähes puolet (48 %) asui Uudellamaalla, kaikista vastaajista kaikkiaan 39 % pääkaupun-
kiseudulla. Seuraavaksi eniten vastaajia oli Pirkanmaalta (14 %) sekä Varsinais-Suomesta ja Sata-
kunnasta (yhteensä 10 %). Muista maakunnista oli sen verran vähän vastaajia, että maakunnat 
ryhmiteltiin luonteviksi 4–7 %:n kokonaisuuksiksi.  

Tutkimuskysymyksiä valittaessa lähestyttiin ammatillista paikallisyhdistyskenttää yhdistysverkosto-
toimijoiden ja tutkijan välisten keskusteluiden ja pohdintojen sekä empiirisen havainnoinnin kaut-
ta. Paikallistoimijoiden kannalta keskeisinä kysymyksinä esiin nousivat alueseurojen erilaiset, rajal-
liset resurssit ja niiden vaikutukset siihen, mitä yhdistyksellä erilaisilla paikkakunnilla jäsenistölleen 
realistisesti on tarjottavanaan.  

Myös paikkakunnalla toimivan yliopiston vaikutus jäsenhankinnassa otettiin tutkimustulosten 
analysoinnissa huomioon: uusjäsenhankinta erityisesti nuorten parista on helpompaa, mikäli heille 
tarjoutuu jo teekkari-/opiskelijavaiheessa mahdollisuus tutustua paitsi alueseuran toimintaan, 
myös verkottua sen aktiivisten toimijoiden ja jäsenten kanssa.  
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Yhdistystoimintaverkostojen sisältämä ja kerryttämä sosiaalinen pääoma toimii yhtenä perustelu-
na luottamustehtäväperustaisten yhdistystoimintaverkkojen synnylle, kehitykselle ja häilyvälle 
pysyvyydellekin tässä alati muuttuvassa maailmassa. Osa verkoista purkautuu väistämättä ajan 
saatossa, mutta on löydettävissä syitä, jotka motivoivat yhä uusia sukupolvia mukaan ammatilli-
seen yhdistystoimintaan.  

 

 

 
Kuva 4 Vuoden 2014 kyselyn vastaajat maakunnittain 

 

Syyt liittyä mukaan tällaiseen yhdistystoimintaan ovat tutkimuskyselyyn saatujen vastaustenkin 
perusteella yhtä moninaisia kuin on mukana toimijoitakin. Joku saattaa kaivata pelkkää merkintää 
ansioluetteloonsa, joku etsii ystävyyssuhteita, harrastustoimintaa tai vaikuttamismahdollisuuksia – 
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mutta kaikki saavat osallistua työelämänsä ja sosiaalisen elämänsä kattavaan verkostoon, kun vain 
ovat valmiita ottamaan sen vastaan. Tämä verkosto kartuttaa yhteisön sosiaalista pääomaa.

22
 

 
 

Kuva 5 Tutkimusaineisto 2014, vastanneiden asuinpaikkajakauma 

 

Sosiaalisella pääomalla viitataan usein sosiaalisen rakenteen yhteisöllisiin piirteisiin, kuten verkos-
toihin, osallistumiseen ja luottamukseen

23
. Yhdistystoimintaverkostoissa nämä kaikki kolme piirret-

tä ovat jatkuvasti läsnä: yhdistystoiminta on jo luonteeltaan toimintaa verkostoissa, se edellyttää 
toimiakseen osallistumista ja onnistuakseen toimijoiden välistä keskinäistä luottamusta. 

Kuvassa 6 on esitetty kysymystenasettelurunko, joka toimi pohjana ensimmäisen kyselylomakkeen 
laadinnalle ja muuttujien valinnalle sekä niiden ryhmittelylle. Lopullinen kyselylomake on liitteessä 
1. Kyselyn saatekirjeet on esitetty liitteessä 2. 

Valittaessa muuttujia Internet-kyselyä varten nousivat esiin paitsi paikallisyhdistysten erot, myös 
niiden samankaltaisuus monissa tehtävissä. Tehtävät ja tavoitteet olivat hyvin pitkälti keskenään 
samankaltaisia, mutta esimerkiksi resursoinnissa oli selviä eroja pienten, lähes varattomien alue-
seurojen ja varakkaimman, samalla vanhimman alueseuran, Tampereen Teknillisen Seuran välillä. 
Siinä, missä Tampereen Teknillinen Seura vaikkapa rakensi ja sittemmin myi hotelli Tammerin, 
muutaman nuorimman alueseuran varallisuus koostui kommenttien perusteella lähinnä arkisto-
mapeista, jos niistäkään.  

Pääosa vuoden 2014 kyselyyn vastanneista, yhteensä 311 vastaajaa 565:stä, ei ollut minkään TEKin 
piiriin kuluvan alueseuran, kerhon tai yritysyhdistyksen jäsen (221 vastaajaa) tai ei ollut edes kuul-

                                                           
22  Ahopelto 2009a: 24; vrt. esim. Lazega ja Pattison 2001: 187; Cooper ja Macfarland 2012: 8; ks. myös Bird 1998: 316; 

Carnevali 2011: 905–928 
23  www.stat.fi/tup/sospo/kasite.html 2.9.2008 
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lut sellaisesta (90 vastaajaa). Vastaajista 39 %, 223 vastaajaa, oli parhaillaan jonkin näistä jäsen, 31 
oli ollut aikanaan jäsen, mutta eronnut esimerkiksi yritysyhdistyksestä työpaikan vaihtumisen myö-
tä tai alueseurasta paikkakunnalta muuton vuoksi (ks. kuva 7).  

 

Kuva 6 Kyselylomakerunko tutkimuksen ensimmäiseen kyselyyn (2014)  
 

 

Vuoden 2014 kyselyyn vastannaista 565 vastaajasta 264 oli tai oli ollut joskus jonkin TEKin piiriin 
kuuluvan teknillisen yhteisön jäsen. Näistä 223 vastaajasta 46 % oli tai oli ollut jonkin alueseuran 
jäsen, 29 % kerhon jäsen ja 14 % yritysyhdistyksen jäsen. 11 % näistä 264 vastaajasta oli merkinnyt 
vaihtoehdon ”muu, mikä” (kuva 7). Näitä ”muita” olivat esimerkiksi yliopistoyhdistykset, etenkin 
Otaniemen TEK-tutkijat OTTI ry (joita käsiteltiin vuoden 2015 tutkimuksessa yritysyhdistysten jou-
kossa), Matemaattisten aineiden liitto MAL sekä esimerkiksi yhteiskunnallis-taloudellinen kerho, 
joka katosi Tekniikan akateemiset TEKin kerholistauksesta 1980-luvun tienoilla. Kiinnostuksesta 
alaa kohtaan tutkija yritti jäljittää kerhoa ja sen mahdollista toimintaa vuonna 2016 liiton kautta, 
mutta jäljet loppuivat viimeisimpään vuosikymmeniä sitten tiedossa olleeseen puheenjohtajaan.  
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Kuva 7   Vuoden 2014 kyselyyn vastanneiden jäsenyys Tekniikan akateemiset TEKin piiriin 

kuuluvissa teknillisissä yhteisöissä 
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Vastaajista 80 % (468 vastaajaa 564:stä) ei ollut koskaan toiminut Tekniikan akateemiset TEKin 
piiriin kuuluvassa teknillisessä yhteisössä eli alueseurassa, kerhossa tai yritysyhdistyksessä luotta-
mustehtävässä (kuva 8). Vastaajista 24 toimi vastaushetkellä teknillisen alueseuran ja 13 kerhon 
johtokunnan tai hallituksen jäsenenä, ja seitsemän vastaajaa toimi yritysyhdistyksen hallitukses-
sa/johtokunnassa. Yksi vastaaja oli jonkin tällaisen teknillisen yhteisön tilin-/toiminnantarkastaja. 
Entisiä johtokuntajäseniä oli vastaajista yhteensä 70, joista 37 alueseurasta, 22 kerhosta ja 11 yri-
tysyhdistyksestä. 
 

 

Kuva 8 Vastaajien toimiminen Tekniikan Akateemiset TEKin piiriin kuuluvan teknillisen 
yhteisön luottamustehtävissä 

 

Vastanneista yhdeksän toimi parhaillaan alueseuran, kerhon tai yritysyhdistyksen puheenjohtaja-
na, varapuheenjohtajia oli kaksi. Seitsemän vastannutta oli sihteeri, rahaston-/taloudenhoitajia oli 
kaksi, samoin jäsentilaisuusvastaavia, markkinointi-/viestintävastaavia ja isäntiä. Yksi oli työmark-
kinavastaava ja loput seitsemän tähän kysymykseen vastanneista olivat tehtäviltään muita johto-
kunta-/hallitusjäseniä (kuva 9). 
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55 % 

2 % 

27 % 

16 % 

Vastaajan tehtävä alueseuran/kerhon/yhdistyksen 
johtokunnassa/hallituksessa: 

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

sihteeri

muu: rahastonhoitaja, ilmoittautumisvastaava, TEK-yhdyshenkilö, taloudenhoitaja,
johtokunnan/hallituksen jäsen

Kuva 9 Vastaajan tehtävä alueseuran/kerhon/yhdistyksen johtokunnassa/hallituksessa  

 
 
Kun vastaajilta tiedusteltiin heidän aiempia luottamistehtäviään Tekniikan akateemiset TEKin ker-
hossa, alueseurassa tai yritysyhdistyksessä, 88 vastaajasta 36 (25 %) mainitsi olleensa puheenjoh-
taja. Vastanneista 24 (17 %) oli toiminut varapuheenjohtajana, 21 (14 %) sihteerinä, kahdeksan     
(6 %) jäsentilaisuusvastaavana ja kuusi (4 %) rahaston-/taloudenhoitajana. Isäntänä oli toiminut 
viisi vastannutta (3 %), tilin- tai toiminnantarkastajana neljä, markkinointi-/viestintä-/tiedotus-
vastaavana kolme, ja kukaan vastanneista ei ollut toiminut aiemmin työmarkkinavastaavana. Mui-
ta hallitus- tai johtokuntatehtäviä oli ollut 38 vastanneella, näistä mainittiin esimerkiksi yritysvierai-
luvastaava, jäsenrekisterivastaava, johtokunnan varajäsen sekä johtokunnan teekkarijäsen. 

Keväällä 2015 tutkija haastatteli ja havainnoi TEKin yliopistoyhdistys- sekä järjestö- ja jäsenasianva-
liokunta-aktiiveja tutkimusaiheeseen liittyen, ja elokuussa 2015 laadittiin yhdistysluottamushenki-
löille suunnattu Webropol-kyselyn, jonka lähetettiin niille Tekniikan akateemiset TEKin alueseuroil-
le (19/23) ja kerhoille (18/20), joille oli löydettävissä edes yksi toimiva sähköpostiosoite, sekä kai-
kille yliopistoyhdistyksille (7/7). Useimmissa yhteisöissä puheenjohtajan ja/tai sihteerin sähköpos-
tiosoitteet olivat löydettävissä, joissain näistä yhteisöistä ei Internet-sivuille ollut päivitetty nykyis-
ten toimijoiden yhteystietoja joko lainkaan, tai tiedot olivat vanhentuneet. 
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Kuva 10  Tutkimusaineisto vuodelta 2015, vastaajat yhdistyksittäin/kerhoittain (n=47) 
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Kaikki 19 yhä tavoitettavissa ollutta alueseuraa vastasivat kyselyyn, osasta puheenjohtajan lisäksi 
myös joko sihteeri tai muu johtokunnan jäsen (kuvat 9 ja 10). Kerhoista 78 % (14) vastasi, vastaa-
matta jättäneistä tosin ei ole vuosiin ollut havaittavissa muitakaan elonmerkkejä. Suunnittelu-
maantieteilijät SUM puuttui vuoden 2015 Tekniikan akateemiset TEKin kerholistauksesta, mutta on 
lisätty vuoden 2016 Internet-päivityksessä mukaan. Yhdistyksestä myös saatiin vastaus tutkimus-
kyselyyn. Yliopistoyhdistyksistä vastasivat Lappeenrannan yliopistoyhdistystä lukuun ottamatta 
kaikki. Vastaamatta jättäneille lähetettiin yksi muistutusviesti, mikä lisäsi vastaajien määrää kym-
menellä.  

Aluetoimijoiden näkemyksiä koottiin haastatteluin ja havainnoinnein erityisesti TEKin piiriin kuulu-
vien kokousten ja aluetoimijoiden keskinäisten tapaamisten yhteydessä sekä sosiaalisessa medias-
sa. Lisäksi lomakekyselyiden avoimet vastaukset kirjoitettiin auki, ryhmiteltiin ja analysoitiin

24
. 

 

1.4.3 Tutkimusmenetelmät, tulosten analysointi ja niiden luotettavuus 

Tutkimusaineistoksi koottiin sekä laaja kvantitatiivinen että kvalitatiivinen aineisto Tekniikan aka-
teemiset TEKin, sen kerhojen sekä alueseurojen jäsenkuntien piiristä. Alueseurat ovat itsenäisiä 
yhdistyksiä, joista osa on aikanaan liittynyt yhteisöjäseninä TEKin edeltäjään, Suomen Teknilliseen 
Seuraan tai sen edeltäjiin, Suomenkielisten Teknikkojen Seuraan ja sittemmin Suomalaisten Tek-
nikkojen Seuraan. Moni TEKin piirissä toimivien alueseurojen jäsen on myös TEKin jäsen, mutta 
eivät kaikki. TEKin kerhot taas ovat osa TEKin organisaatiota ja historiallisena kuriositeettina muka-
na olevaa Insinöörien rouvat ry:tä lukuun ottamatta useimmat TEKin kerhojäsenet ovat myös TEKin 
jäseniä. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin SPSS-ohjelmistoa. Tutkimusaineistoa analysoi-
tiin muun muassa frekvenssien ja ristiintaulukoiden avulla.

25
 

Kvalitatiivinen aineisto käsiteltiin jaotteluin, luokitteluin ja esimerkkien aukikirjoittamisen kautta. 
Koska tutkimus toteutettiin otantatutkimuksena Internet-lomakkeiden avulla, karsi tutkimuksen 
toteutustapa sähköpostittomat jäsenet aineistosta. Kuitenkin tutkimusaineiston yleistettävyyttä 
arvioitaessa voidaan todeta vastaajien edustavan riittävän laajasti Tekniikan akateemiset TEKin ja 
teknillisten alueseurojen jäsenkuntaa, joskin eläkeläisjäsenten määrä vastanneissa korostui (ks. 
kuva 3).  

Tutkimustulosten reliabiliteetti ja validiteetti ovat hyviä, sillä vaikka Internet-kysely karsi sähköpos-
tittomat vastaajat joukosta, on vastaajajoukko laaja ja siinä on hyvin edustettuina jäsenkunnan 
normaali jakautuminen niin valtakunnallisesti, sukupuolen, iän kuin koulutus- ja työtehtävätaus-
tankin suhteen. Luottamustehtävissä toimivien tai toimineiden vastaajien määrä lienee hivenen 
korostunut, sillä on uskottavaa, että luottamushenkilötaustaiset vastaajat kokevat tämänkaltaisen 
tutkimuksen kiinnostavammaksi kuin yhdistystoimintaan välinpitämättömästi suhtautuva osa jä-
senkunnasta. 

 

                                                           
24  sisällön analysoinnista ks. esim. Tanskanen 1999: www.uta.fi/laitokset/hoito/wwwoppimateriaali/luku5e.html 

13.12.2008 ja Hiller-Ikonen 1999: www.uta.fi/laitokset/hoito/wwwoppimateriaali/luku5f.html 13.12.2008 
25  Ks. esim. Kytömäki ja Piipari 1994: 37; King, Keohane ja Verba 1994: 3–4; Frankfort-Nachmias ja Nachmias 1992: 9, 21–

22, 43, 97 
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1.5 Aihealueeseen liittyvä aiempi tutkimus 

 

Ammatillista yhdistystoimintaa on tutkittu paljonkin, mutta lähinnä juuri ammattiyhdistystoimin-
tana, toisin sanoen edunvalvontatehtäviin ja poliittisiin päämääriin liittyvänä toimintana. Tämän 
tutkimusaiheen kaltaiseen koulutuspohjaisten yhdistystoimintaverkostojen tutkimukseen erityises-
ti sen selvittämiseksi, miksi niihin liitytään, ei vaikuta olleen suurtakaan kiinnostusta. Sosiaalinen 
pääoma sen sijaan on kiinnostanut sosiaalipolitiikan alan tutkijoita erityisesti viime vuosina, ja 
aihealueen kirjallisuudesta on löydettävissä liittymäkohtia yhdistystoiminta-aihepiirin tutkimuk-
seen.

26
 

Jo tietokantahakujen perusteella on todettavissa yhdistystoiminnan leimautuneen etenkin suoma-
laistutkijoiden piirissä vuosikymmenten ajan hyvin vahvasti erityisesti sosiaalidemokraattiseen 
työväenyhdistystoimintaan. Joitain opinnäytetöitä tosin on tehty esimerkiksi kolmannen sektorin, 
osuuskunta-aatteen ja harrastusyhdistysten toiminnasta työllistymis- ja aatteellisuusperustalta, 
mutta epäpoliittisessa verkostoajattelukontekstissa ei aihe ole näkyvästi akateemisia piirejä hou-
kutellut.

27
  

Ahopellon
28

 yhdistystoimintaverkostoaiheisen väitöskirjan lisäksi Nykänen
29

 on sivunnut työn case-
liittoja Kaupallisten ja Teknillisten Tieteiden Tukisäätiö KAUTEn 50-vuotishistoriikissa kertoessaan 
säätiön perustajayhteisöistä, ja Michelsen

30
 käsittelee osin myös Tekniikan Akateemisten Liiton 

historiallista perustaa teoksessaan insinööreistä suomalaisessa yhteiskunnassa. Aunesluoma
31

 
puolestaan kuvaa teoksessaan Tekniikan Akateemisten Liiton ja sen edeltäjien vaiheita etenkin 
edunvalvontajärjestökehityksen näkökulmasta. Viimeksi mainitut työt ovat kuitenkin luonteeltaan 
pikemminkin historiikkeja kuin akateemisia tutkimuksia. 

Akavalaista yhdistystoimintakenttää sivuavaa tutkimusta on tehty jonkin verran. Esimerkiksi Sau-
ramon politiikan tutkimuksen alan väitöskirja käsittelee akavalaisten vastavalmistuneiden yksilöllis-
tymistä, identifikaatiota ja järjestäytymisen syitä

32
.  

Kansainvälisestikin voittoa tavoittelemattomien koulutustaustaisten yhdistysten tutkimus on vä-
häistä, ja voittoa tavoittelevien yhdistysten tutkimus keskittyy suurelta osin hyvinvointipalveluiden 
tuottamiseen ja hyväntekeväisyyteen liittyvien organisaatioiden tutkimukseen.

33
 

                                                           
26  Ks. esim. Ahopelto 2009a; vrt. Nesbit ja Gazley 2012: 561; Putnam 2000; Woolcock 2000; Kajanoja ja Simpura 2000; 

Ilmonen ja Jokinen 2002; Ruuskanen 2002; Iisakka 2004; Niemelä 2004; Lin, Cook ja Burt 2001; Ellis ja Williams 2010; 
Donald 1933; Mack 1991; Boléat 2003; Motion, Heath ja Leitch 2016 

27  Vrt. esim. Ahopelto 2009a; Hyttinen 2007; Kaila 2006; Hänninen, Kangas ja Siisiäinen (toim.) 2003; Suomen sos.-dem. 
työläisnaisliitto 1934; Finlands soc.-dem. arbetarkvinnoförbund 1938  

28  Ahopelto 2009a 
29  ks. Nykänen 2006 
30  Michelsen 1999 
31  Aunesluoma 2004 
32  Sauramo 2006: 11 
33  Ks. von Schnurbein 2009: 97; Friedman ja Phillips 2004; Tschirhart 2006; Harris 1998; Friedman ja Mason 2004: 4, 7; 

Carnevali 2011: 906; Rotolo ja Wilson 2006: 21; Hall 1992 
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Alueellinen ammatillinen yhdistystoiminta on monin tavoin hajanaista ja osin lähes resursoimaton-
takin, mutta peräänantamattomassa sitkeydessään mielenkiintoinen tutkimuskohde. Jokunen 
paikallisyhdistys on koonnut omaa historiaansa julkaisumuotoon, ja vaikka nämä teokset eivät 
tiukkoja tieteellisiä kriteereitä täytäkään, antavat ne kiinnostavan lisän aihealueen tarkasteluun 
tuomalla tutkimuksen kohteena olevien yhdistysten toimintaa anekdootein ja aikalaishaastatteluin 
pelkkiä jäsenmääräkehitystaulukoita lähemmin tarkasteltavaksi. 

Vapaaehtoistyön muodot ovat moninaisia myös tällaisissa ammatillisissa yhdistyksissä. Nesbit ja 
Gazley

34
 listaavat esimerkiksi lukuisia muodollisia ja epämuodollisia tehtäviä, kuten hallituksissa ja 

johtokunnissa toimimisen, tapahtumien järjestämisen, rahankeruun, lausuntojen antamisen, käsi-
kirjoitusten arvioimisen tai kirjoittamisen, komiteajäsenyydet, uusien jäsenten rekrytoinnin ja 
kouluttamisen sekä alan standardien laatimisen ja kehittämisen. 

Turvallisuus on yksi sosiaalipolitiikan peruskäsitteistä
35

. Kaufmannin
36

 mukaan turvallisuuden tarve 
ilmenee tarpeena suojautua ulkoisilta vaaroilta sekä jatkuvuuden, järjestyksen ja henkisen, sisäisen 
tasapainon tarpeena. Kansalaisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin yhdistävää sopimusta uhkaa Cas-
telin

37
 mukaan turhautumiseen johtava rajaton turvallisuusvaade, sillä täydellistä turvallisuuden 

tunnetta ei voi saavuttaa. Castel nimeää konkreettisiksi muutoksiksi, jotka murentavat hyvinvointi-
valtion suojamuureja, individualisoitumisen, yhteisöllisyyden heikkenemisen ja työsuhteiden 
muuttumisen aiempaa epävarmemmiksi.

38
  

Työtehtävien yksilöllistymisen myötä toimijoiden on muututtava yhä liikkuvammiksi, sopeutu-
vammiksi, joustavammiksi ja alituisesti käytettävissä oleviksi. Työtehtävien ja ammattiurien yksilöl-
listyminen merkitsee samalla myös toimijoiden oman vastuun lisääntymistä: toimijan on itse huo-
lehdittava itsestään, kohdattava muutokset ja sopeuduttava niihin.

39
 Yksi keino tämän vastuun 

jakamiseen on ammattiyhdistysjäsenyys. 

Toisen maailmansodan jälkeinen eurooppalainen "palkkatyöyhteiskunta" perustuu työläisten jär-
jestöihin, joissa heitä edustavat omaa politiikkaansa myös kansallisella tasolla ajavat ammattiliitot 
ja -ryhmät. Nämä järjestöt edustavat työmarkkinaosapuolten välisiin neuvotteluihin osallistuvien 
suurten homogeenisten ammattiryhmien valtaa.

40
 

Ammattiryhmien ja yleisemmin kollektiivisten säätelyinstituutioiden homogeenisuus on sittemmin 
Castelin mukaan kyseenalaistettu perusteellisesti. Joukkotyöttömyys ja työsuhteiden muuttuminen 
epävarmoiksi koskettavat työntekijäryhmiä eri tavoin ja ne synnyttävät suuria ryhmien sisäisiä 
eroja; myös kahden pätevyydeltään tasavertaisen toimihenkilön välillä, joista toinen saa pitää 
työpaikkansa, kun taas toinen joutuu työttömäksi. Ammattiasemien keskinäinen solidaarisuus voi 
näin muuttua tasavertaisten väliseksi kilpailuksi sen sijaan, että kaikki saman ryhmän jäsenet liit-
toutuisivat ajamaan yhteisiä tavoitteita. Tämä vaikuttaa osaltaan yksilön kokemaan turvallisuuden-
tunteeseen.

41
 

                                                           
34  Nesbit ja Gazley 2012: 560; ks. myös Gazley ja Dignam 2008; Bird 1998: 315 
35  ks. esim. Hall ja Midgley 2006: 233, 235–236 
36  Kaufmann 1970: 24–27; siteeranneet Turunen ja Niemelä 1995: 27–28; Niemelä, Hirvenkari, Kainulainen, Kotakari, 

Pääkkönen, Rusanen, Vidgren, Vornanen, Väisänen ja Ylinen 1994: 15–16; ks. myös Diesen 1964: 71–72 
37  Castel 2007, Pyöriä 2007: 72; ks. myös Lister 2013: 122–123; Evers ja Guillemard 2013: 3 
38  Castel 2007, Pyöriä 2007: 72 
39  Castel 2007: 31–32 
40  Castel 2007: 29–30; vrt. von Schnurbein 2009: 98 
41  Castel 2007: 30–31 
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Yhdistystoiminta puolestaan liittyy läheisesti yhteisötalouden käsitteistöön. 1800-luvulla de Toc-
queville

42
 esitti näkemyksenään, että kun englantilaiset pyysivät turvakseen paikallista kartanon-

herraa ja ranskalaiset valtiota, amerikkalaiset puolestaan perustivat samaa tarkoitusta varten yh-
distyksen. Samoin nykyisten ammatillisten yhdistysten, kuten tämän tutkimuksen kohteena olevi-
en teknillisten alueseurojen ja kerhojen ”kattoliitto” Tekniikan akateemiset TEK ry, koetaan yhä 
toimivan monille jäsenilleen juuri epävarmojen aikojen turvana. 

Tutkittaessa yhdistystoiminnan historiaa löydetään esimerkkejä kansalaisten yhteisöllisistä yhdis-
tymisjärjestelyistä aina Tang-dynastian aikaisesta Kiinasta keskiajan Eurooppaan ja islamilaiseen 
maailmaan. Keskiajan voittoa tavoittelematon sektori oli monipuolinen ja monimuotoinen; se 
koostui muun muassa veljeskunnista, killoista, kisällitoiminnasta ja esimerkiksi kaupunginosayh-
teisöistä tai kauppakaupungeista ja poliittisista yhteenliittymistä. Myös Intian käsityöläiskastilla oli 
vastaavanlaisia keskinäisen avunannon järjestelmiä.

43
 

Nämä yhdistyksentapaiset yhteisöt eivät kuitenkaan olleet täysin nykyisen kaltaisten yhdistysten 
luonteisia, sillä niiden jäseniksi hyväksyttiin ainoastaan määritellyt ehdot tarkasti täyttävät yksilöt. 
Jäsenkelpoisuus määräytyi sosiaalisen aseman, sukupuolen ja perinteiden mukaan. Tavallaan kui-
tenkin koulutuspohjaiset ammatilliset liitot ja yhdistykset vastaavat tietyin osin tätä jäsenkelpoi-
suuskriteeristöä: jäsenellä on oltava suoritettuna tietyn alan korkeakoulututkinto tai vastaavat 
opinnot.

44
 

1700-luvulla "Friendly Societies" -yhteisöt laajensivat toimintaansa Isossa-Britanniassa ja sen siir-
tomaissa. Nämä yhdistykset tarjosivat jäsenilleen esimerkiksi rahallisia korvauksia sairaus- ja kuo-
lemantapauksissa. Vähitellen liittyminen yhteisöihin vapautui – niin sanotut oppineiden yhteisöt, 
kuten musiikin, muiden kulttuurialojen ja tieteelliset yhdistykset, olivat ensimmäisiä, jotka hyväk-
syivät jäsenikseen myös eri sosiaaliluokista tulevia, tieteestä kiinnostuneita henkilöitä, ja näin ava-
sivat myös tietä modernin kansalaisyhteiskunnan synnylle.

45
 

Ranskan vallankumouksen aikana ajatus vapaista yhdistyksistä koettiin osin uhkana suvereenille 
valtiolle ja kansakunnan yhtenäisyydelle; se koettiin jopa kansakunnan etuja vastaan toimivana 
taantumuksellisena ja kumouksellisena toimintana. Moderni totalitarismi ei pitänyt osuuskuntia, 
keskinäisiä yhtiöitä, säätiöitä ja yhdistyksiä kehittyneeseen kansalaisyhteiskuntaan kuuluvina. Toi-
saalta tätä maltillisemman poliittisen kehityksen maista, kuten Britanniasta, Yhdysvalloista ja Alan-
komaista, tuli modernin ja vapaan yhdistystoiminnan pioneereja.

46
 

Nykypäivän kansalaisyhteiskunta on periaatteessa moderni, monimuotoinen ja moniarvoinen – 
niin fyysistä läsnäoloa edustaessaan kuin virtuaaliverkoissa toimivana. Moderniin kansalaisyhteis-
kuntaan kuuluvat niin organisoidut toimintatavat järjestö- ja yhdistystoiminnan muodossa kuin 
epäviralliset perhe-, ystävä- ja naapuruussuhteet.

47
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45  Laurinkari 2007: 34; ks. myös Deacon 2002: 64–66 
46  Laurinkari 2007: 35; ks. myös Deacon 2002: 64–66 
47  Pekkala ja Särkelä 20.10.2008; ks. myös Alavi 2016: 565 
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Pekkala ja Särkelä toteavat tällaisen toiminnan kautta saatavan hyvinvointiulottuvuuden tuottavan 
arvokasta sosiaalista pääomaa, toiminnan innovatiivisuusulottuvuuden kehittävän jäsenistön tieto-
ja, taitoja ja osaamista sekä ympäristön osallisuusulottuvuuden mahdollistavan osallistujien vaikut-
tamisen omaan elämäänsä. Esimerkiksi Professori Turkle totesi toukokuun 2016 luennollaan jo 
pelkän läsnäolon olevan tärkeää: vaikka opiskelija ei muistaisi luennosta jälkeenpäin kuin keskuste-
lun vieruskaverinsa kanssa, hän on saanut luennosta pelkästään läsnäolonsa ansiosta jotain.

48
 

Viimeaikaisissa sosiaalista pääomaa käsittelevissä kirjoituksissa on vapaaehtoistyöhön perustuva 
yhdistystoimintakenttä jaettu esimerkiksi kolmeen laajaan alaryhmään: yhteisö-, kirkko- ja työtaus-
taisiin yhdistyksiin

49
. Näistä ryhmistä käsillä olevan tutkimuksen caseliitto kuuluu koulutus- ja am-

mattiperustaisena lähinnä työhön liittyvien yhdistysten kategoriaan.  

Suomessa yhdistystoimintakenttä on perinteisesti ollut varsin laaja kattaen niin puhtaan harrastus-
toiminnan kuin sosiaalisen vapaaehtoistyönkin. Ammatilliset yhdistykset sijoittunevat nykyisellään 
paikallistasolla lähinnä harrastusyhdistysten joukkoon; niiden sosiaalinen ja työvoimapoliittinen 
tehtäväkenttä on vuosien varrella supistunut ja muuttanut muotoaan täydennyskoulutuksen ja 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen suuntaan.

50
 

Suomeen on Pättiniemen
51

 mukaan perustettu yli 140 000 yhdistystä vuoden 1919 yhdistyslain 
säätämisen jälkeen. Yksi tuona vuonna ”Sosialihallituksen” yhdistysrekisteriin rekisteri-ilmoituksen 
jättäneistä yhdistyksistä oli vaasalaiset tekniikan alan tutkinnon suorittaneet ja tekniikan parissa 
työskennelleet yhdistänyt Vaasan Teknikkojen Seura, nyttemmin nimeltään Vaasan Teknillinen 
Seura. Ja jättivät sen kahteen kertaan, ensimmäisellä kerralla kun unohtui pöytäkirjanote (kuva 
11). 

Suomen yhdistyksistä noin 30 % on ammatillisia tai taloudellisia tavoitteita ajavia ja neljännes 
poliittisia järjestöjä. Kulttuuri- ja vapaa-aikasektorilla toimii 41 % maamme yhdistyksistä. Perintei-
sesti suomalaisia paikallisyhdistyksiä tukevat vahvat liitot ja keskusjärjestöt, joiden jäseniä tällaiset 
yhdistykset usein ovat.

52
  

Vuonna 2014 Suomessa oli noin 135 000 rekisteröityä yhdistystä; vuosittain yhdistysrekisteriin 
ilmoitetaan noin 2 500 – 3 000 uutta yhdistystä. Osa rekisteröidyistä yhdistyksistä on kuitenkin 
lopettanut toimintansa muistamatta ilmoittaa siitä asianmukaisesti yhdistysrekisteriin, osan luot-
tamushenkilöt taas ovat, syystä tai toisesta, laiminlyöneet rekisteri-ilmoitusten lähettämisen. Yh-
distyslain muututtua 1.7.2016 Patentti- ja rekisterihallitus aloittikin laissa säädetyn poistomenette-
lyn välittömästi lainmuutoksen tultua voimaan.

53
  

Poistettavien yhdistysten listalla oli noin 40 000 yhdistystä, jotka eivät olleet ilmoittaneet yhteys-
tietojaan yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen. Näiden toiminta tulkittiin loppuneeksi, mutta 

                                                           
48  Pekkala ja Särkelä 20.10.2008; Turkle 16.5.2016 
49  Putnam 2000: 49; vrt. Deacon 2002: 71; ks. myös Williams ja Woodhead 2007: 13; Nesbit ja Gazley 2012: 558 
50  Vrt. Pättiniemi 2007: 111; ks. myös Halonen 1960: 490; vrt. Nesbit ja Gazley 2012: 560; Kim ja Feldman 2000: 1195–

1210 
51  Pättiniemi 2007: 111 
52  Ks. Pättiniemi 2007: 113 
53  Patentti- ja Rekisterihallitus 2008; Virén 2014: 10; Tyynismaa 2016: 7; https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2016/ 

P_8818.html; https://www.prh.fi/stc/attachments/yhdistysrekisteri/yhdistykset_poistokuulutus_foreningar_avregist-
reringskungorelse_2016.pdf; https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2016/P_9242.html 8.9.2016 
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esimerkiksi kymmenestä tälle listalle päätyneestä teknillisestä alueseurasta kuudella oli toimintaa 
yhä vuonna 2016. Vaikka pääosa poistolistalle päätyneistä yhdistyksistä olisikin aidosti toimintansa 
lopettaneita, jää yhdistysrekisteriin edelleen noin 100 000 yhdistystä.

54
 

 

 
 

 

Kuva 11 Vaasan Teknikkojen Seuran rekisteri-ilmoitus ja Sosialihallituksen (sic) en-

simmäinen päätös vuodelta 1919 

 

Yhdistystoiminta-aktiivisuus on vertailuiden mukaan tyypillistä juuri Pohjoismaiden kansalaisille
55

. 
Esimerkiksi vuonna 2008 arvioitiin Yhdysvalloissa olleen 72 000 yhdistystä

56
, joten väestöpohjaan 

verrattuna niiden määrä on suomalaisyhdistysten määrään nähden jopa vähäinen. Putnam toteaa-
kin, että joskin amerikkalaiset ovat mitä todennäköisimpiä yhdistyksiin liittyjiä, muutamat Pohjois-
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Euroopan pienet kansat päihittävät tämän perinteikkään yhdistyskansan, amerikkalaiset, yhdistys-
toimintataajuudessa.

57
 

Yhdistyskenttä on hajanaisen yhteisötalouden alan heterogeenisin osa-alue. Voittoa tavoittelemat-
tomien yhdistysten voidaan määritellä muodostuvan joukosta ihmisiä, jotka ovat liittyneet yhteen 
jotakin tiettyä muuta tarkoitusta kuin rahan tavoittelemista varten. Yhteistä voittoa tavoittelemat-
tomille yhdistyksille on selkeä rakenne; ne eivät jaa voittoa eikä niiden tavoitteena ole voiton tuot-
taminen yhdistyksen johdolle eikä jäsenille; ne ovat riippumattomia valtiovallasta ja rakentavat 
toimintansa omien sääntöjensä ja määrittelemiensä rajoitusten mukaisesti; niitä johdetaan epäit-
sekkäällä tavalla eli henkilökohtaista hyötyä tavoittelematta, ja niiden harjoittamat toiminnot ovat 
ainakin jossain määrin julkisia sekä vähintään osittain yleishyödyllisiä.

58
 

Tärkeän perustan tämän tutkimuksen strategisiin pohdintoihin luo verkostoajattelu. Jäsenliitto tai 
alueyhdistys ei ole ympäristössään yksin, vaan toimintoihin ja strategisiin ratkaisuihin vaikuttavat 
monet erilaiset sidosryhmät. Luottamushenkilöiden rajallisesta vapaa-ajasta kilpailevat monet 
erilaiset toimintaryhmät, ja jäsenliiton houkuttelevuuteen vaikuttavat useat eri piirteet, jotka saat-
tavat ajan kuluessa ja kilpailutilanteen muuttuessa vaihtua totutuista

59
.  

Akavalaisten koulutuspohjaisten jäsenliittojen paikallistoiminnalla on yhteneviä piirteitä keske-
nään, mutta organisaatiomuodoiltaan ne ovat erilaisia. Yhteistä liitoille on etenkin kauppatieteelli-
sellä ja tekniikan aloilla jäsenkunnan ammatillinen heterogeenisuus sekä tahto ja tarve kehittää 
niin uusjäsenhankintaa kuin jäsenpitoakin. Toisaalta on myös liittoja, jotka ovat tilastollisesti saa-
vuttaneet erinomaisen jäsenkattavuuden ja -pidon, kuten usein akavalaisissa ammattiyhdistysyh-
teyksissä mainittu Lääkäriliitto, johon lähes kaikki Suomessa toimivat lääkärit kuuluvat

60
.  

Myös yhteiskunnalliset suuntaukset vaikuttavat liittoutumishalukkuuteen: jo useita vuosia on ollut 
esillä yksilöllisyyttä korostava trendi, jonka koetaan vaikuttavan siten, ettei ammatillisten liittojen 
jäsenyyttä pidetä tarpeellisena tai riittävän houkuttelevana "ostopäätöksen" tekemiseksi

61
.  

Erityisesti ekonomikentässä tällä on suora vaikutus myös jäsenyhdistysten houkuttelevuuteen 
toimintakanavina, sillä niihin voi nykyisten sääntöjen mukaan liittyä ainoastaan liittymällä samalla 
Suomen Ekonomeihin (aiemmalta nimeltään Suomen Ekonomiliitto). Tämä voidaan kokea sekä 
taloudellisena että suorana jäsenyysesteenä erityisesti silloin, kun kiinnostusta olisi vain alueelli-
seen harrastustoimintaan tai vaikuttamiseen ilman ammattiyhdistysimagon mahdollista koettua 
rasitetta. Toisaalta ekonomien liittojäsenyys samalla sisältää pakkojäsenyyden paikallisyhdistykses-
sä, minkä selkeästi ammattiliittoon liittyvä jäsen voi kokea turhaksi. Näin käynee erityisesti, ellei 
jäsenyhdistyksen toiminnan koeta tarjoavan mitään riittävän kiinnostavaa tai houkuttelevaa pak-
kojäsenmaksuosuutensa vastineeksi. 

Nyky-yhteiskunta on Michelsenin
62

 mukaan luonteeltaan professioiden yhteiskunta. Hän siteeraa 
tässä yhteydessä Larsonia

63
 ja Morantz-Sanchezia

64
 ja määrittelee moderniksi ammattiprofessioksi 
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ryhmän ihmisiä, joilla on samankaltainen koulutus, tietovaranto ja työympäristö sekä ainakin jos-
sain määrin yhtenäiset yhteiskunnalliset tavoitteet; ammattiprofessiot määrittävät Michelsenin 
mukaan jäsenilleen eettisen työkoodiston

65
 ja toimintaperiaatteet sekä perustavat profession 

yhteiskunnallista asemaa ja etuja valvovat professionaaliset yhdistykset – tässä yhteydessä näitä 
yhdistyksiä edustaa Tekniikan Akateemisten Liitto paikallisyhteisöineen. Lehmusto

66
 puolestaan 

totesi vuoden 2008 Pro Bono -seminaarissa yritysten muuttuvan tulevaisuudessa sosiaalisiksi ja 
yhteisöjen yritysmäisiksi. 

Yhteisötalouden toimijoita tarkasteltaessa nousevat esiin yhdistykset ja järjestöt kansalaisten va-
paaehtoisen toiminnan kenttänä. Korppi-Tommola

67
 toteaa yhdistyselämän olleen aikoinaan myös 

merkki kaupunkimaisesta elintavasta ja elintason noususta. Toisaalta kauhavalaissyntyinen nuori-
soseuraliike

68
 levisi erityisesti maaseudulla vastapainona eteläpohjalaishäjyjen toiminnalle. Tässä 

työssä tutkittavat tekniikan akateemisten yhdistykset ovat luonteeltaan leimallisesti kaupungistu-
neiden paikkakuntien yhteisöjä: valtaosa jäsenkunnasta on liittojen perustamisesta saakka asunut 
kaupunki- tai silloisilla kauppalapaikkakunnilla

69
. 

Määritellessään yhteisötalouden käsitettä Vivet ja Thiry
70

 tarkkailevat yhteisötalouden asemaa 
suhteessa neljään sektoriin: julkiseen, yksityiseen voittoa tavoittelevaan, niin sanottuun epäviralli-
seen ja ammattiyhdistyssektoriin. Ammattiyhdistyssektoria tosin ei Suomessa ole pidetty kovin-
kaan tärkeänä yhteisötalouden rajalinjana.

71
 Siksikin tämä tutkimus tuo uutta näkemystä alan 

kirjallisuuteen. 

 

 

1.6 Työn keskeiset käsitteet 

 

1.6.1 Klubit, kerhot, seurat ja yhdistystoiminta 

Klubitoiminnan arvioidaan Euroopassa alkaneen 1600-luvun Englannissa. Kaupallisen merenkäyn-
nin myötä kaupankäynnin ja vauraan keskiluokan asema kehittyi, tieto ja uteliaisuuskin lisääntyi-
vät. Porvarissääty kiinnostui myös politiikasta, kun sai siihen mahdollisuuden aatelin ja papiston 
rinnalla. Englantilaiset klubit olivat luonteeltaan herrasmiesten klubeja. Klubien harrastukset olivat 
valtiollisia, kirjallisia, filosofisia ja taiteellisia, sisältäen monesti myös sosiaalisen aspektin.

72
 

                                                                                                                                                                 
64  Morantz-Sanchez 1985: 29–30, siteerannut Michelsen 1999 
65  Michelsen 1999: 5–11; ks. myös Bird 1998: 315–320; Herkert 2000: 303–313; Herkert 2001a; Herkert 2001b: 403, 406  
66  Lehmusto 20.10.2008 
67  Korppi-Tommola 2004: 41–42; vrt. Pättiniemi 2007: 93, 101–102 
68  vrt. esim. Rinnekangas 2008: 5; vrt. myös Herranen 2004: 35 
69  vrt. esim. Aunesluoma 2004: 72; vrt. myös Nykänen 2006: 31–32 
70  Vivet ja Thiry 2000: 11, Pättiniemi 2007: 95–96, vrt. Immonen 2006: 80 
71  Pättiniemi 2007: 96–97, vrt. Immonen 2006: 80 
72  ks. esim. Hatton 1890: 2; Larmola 2011: 30–33; Allen 1933: 3–5; Kelly ja Powell 2010: 17–23; Clark 2000: 2–3; Clark 

1986 
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Clark arvioi englanninkielisessä maailmassa olleen jo 1700-luvulla noin 25 000 klubia tai seuraa. 
Yksin Yrjö III:n aikana niitä perustettiin tuhansia: alumniyhdistyksiä, taiteeseen, kirjallisuuteen, 
hyväntekeväisyyteen, musiikkiin tai vaikkapa uhkapeleihin keskittyneitä seuroja, urheiluseuroja ja 
väittelyklubeja, tieteellisiä seuroja ja lääketieteellisiä yhdistyksiä. Klubitoiminta levisi kauppiaiden, 
sotilaiden ja siirtolaisten mukana Ison-Britannian siirtomaihin, ja erityisesti 1700-luvulla toiminta 
miellettiin juuri englantilaiseksi ilmiöksi.

73
  

Klubijäsenyydet oli tyypillisesti tuona englantilaisklubien voimakkaan kasvun aikana rajattu vain 
miehille. Klubit toimivat kaupungeissa, ja ennen omien klubirakennustensa aikakautta ne pitivät 
kokouksensa pubeissa. Naisten jäsenyyttä ei pidetty suotavana, sillä naisseuran koettiin suotta 
”rajoittavan kiroilua ja alkoholinkäyttöä”. Hatton toteaa myös lähellä Oxford Circusia sijainneen 
the Lotoksen kokeilleen naisten kokoontumisten sallimista tiloissaan, mutta nämä olivat olleet 
rahankäytössään turhan taloudellisia, eikä klubi ollut saanut heistä lainkaan kunnon tuottoja.

74
  

Yrjö III:n aikana naisten mahdollisuudet liittyä klubeihin olivat rajoittuneet lainkäytönkin vuoksi, 
sillä naimisissa olleilla naisilla ei tuona aikana ollut esimerkiksi oikeutta allekirjoittaa dokumentteja 
tai huolehtia raha-asioista edes klubin sinänsä kalliin klubimaksun vertaa. De Vries

75
 puolestaan 

toteaa, että vielä 1900-luvun alussa naisille sopiviksi katsottiin vain sairaista, köyhistä tai langen-
neista naisista huolehtimiseen keskittyneet naisten keskinäiset yhdistykset. Yhdistysmaailma oli 
vielä tuolloin hyvin miesten välisiin verkostoihin perustuvaa toimintaa. Toisaalta Gordon ja 
Doughan kertovat esimerkin siitä, miten Isossa-Britanniassa vielä 1980-luvulla koirakin saattoi 
saada klubijäsenyyden, joka naiselta samassa yhteydessä sukupuolen perusteella evättiin.

76
  

Jäsenmääristä puhuttaessa koettiin yhdeksänjäseninen klubi turhan pieneksi, kun taas parikym-
mentä ”alkuperäisjäsentä” oli sopivaksi katsottu määrä. Monet olivatkin useiden klubien jäseniä. 
Beckertin

77
 mukaan 1890-luvun New Yorkissa klubijäsen kuului keskimäärin vähintään viiteen eri 

klubiin samanaikaisesti. Nykyäänkin moni yhdistystoiminnassa aktiivinen jäsen on sitä samanaikai-
sesti muutamassa muussakin yhdistyksessä, kuten vanhempainyhdistyksessä, ammatillisessa yh-
distyksessä, urheiluseurassa tai harrastepiirissä. 

Myös perinteinen englantilaisklubien maailma on kokenut vuosisatojen ja -kymmenten aikana 
suuria muutoksia. Kun vielä toisen maailmansodan aikana pelkästään St. Jamesin alueella Lontoos-
sa laskettiin olleen noin 120 klubia, oli niitä 1970-luvulla jäljellä nelisenkymmentä

78
. 

Käytännössä yhdistyksiä on kautta aikojen perustettu mitä moninaisimpia tarkoituksia varten. 
Esimerkiksi sosiaaliset tehtävät voivat olla osa niiden toimintaa, tai ne keskittyvät vaikkapa urhei-
luharrastuksen tukemiseen. Yhdistykset voivat myös olla luonteeltaan yleishyödyllisiä, jolloin ne 
voivat saada verovapausoikeuden. Ja kuten Clark toteaa: klubeihin on perinteisesti liitytty haus-
kanpidon takia.

79
  

                                                           
73  Clark 2000: 2–3, 94–95; Clark 1986; ks. myös Kelly ja Powell 2010 
74  Clark 2000: 2–3, 94–95, 128, 196, 202; Gordon ja Doughan 2006: 2–5, 9; Hatton 1890: 18–19 
75  de Vries 2006: 115 
76  Clark 2000: 202; Gordon ja Doughan 2006: 9, 14–15, 26; vrt. myös Fyall ja Gazley 2015: 288 
77  Beckert 2006: 19; vrt. Clark 202–203 
78  Gordon ja Doughan 2006: 20 
79  Laurinkari 2007: 58–60; Clark 2000: 491 
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Tässä yhteydessä tämän tutkimuksen kohteina olevat paikallisyhdistykset eli alueseurat ovat yleis-
hyödyllisyysstatuksensa mukaisesti verovapauden saaneita. Tekniikan Akateemiset TEKin kerhot 
puolestaan ovat osa liiton organisaatiota ja siten luonteeltaan jokseenkin tiiviisti liittoon kuuluvia. 
Tämä tutkittavien organisaatioiden toisistaan poikkeava yhdistymismuoto heijastuu myös työssä 
käytettyyn käsitteistöön: yhdistys, alueseura ja kerho (ks. taulukko 1).  

 

 

Taulukko 1 Alueseurat ja kerhot sekä yritys- ja yliopistoyhdistykset käsitteinä
80

 

                                                           
80  www.tek.fi/fi/tek/organisaatio/alueseurat ja www.tek.fi/fi/tek/organisaatio/kerhot 25.11.2015; www.tek.fi/edunval-

vonta/neuvottelu-ja-tyomarkkinatoiminta/ytn ja www.tek.fi/edunvalvonta/neuvottelu-ja-tyomarkkinatoiminta/juko 
13.8.2015; www.tek.fi/edunvalvonta/neuvottelu-ja-tyomarkkinatoiminta/juko/yliopistoyhdistykset 13.8.2015 

• Alueseurat ja teknilliset seurat ovat oman alueensa tekkiläisten 
yhdysside. Ne järjestävät tapahtumia ja edistävät tekniikan kehittämistä.  

• Teknilliset alueseurat ovat itsenäisiä rekisteröityjä teknillisaatteellisia 
yhdistyksiä ja ne toimivat jäsenmaksurahoituksella 

• TEKin yhteisöjäseniä STS:n ajoilta saakka, voivat anoa toiminta-
avustusta 

• http://www.tek.fi/fi/tek/organisaatio/alueseurat 25.11.2015 

Alueseura 

• TEKin kerhot eivät ole itsenäisiä yhdistyksiä, vaan toimivat osana TEKin 
organisaatiota  

• Saavat toimintarahoituksensa TEKin kautta 

• http://www.tek.fi/fi/tek/organisaatio/kerhot 25.11.2015 

Kerho 

• YTN:n yritysyhdistykset vastaavat paikallisesta edunvalvonnasta.  

• Julkisen sektorin paikallisyhdistykset toimivat valtiolla ja kunnissa.  

• https://www.tek.fi/edunvalvonta/neuvottelu-ja-
tyomarkkinatoiminta/ytn ja .../juko 13.8.2015 

Yritys-
yhdistys 

• Yliopistoyhdistykset ajavat jäsenten etuja esimerkiksi paikallisissa 
neuvotteluissa ja palkkausasioissa. TEK tukee yhdistyksiä ja yksittäisiä 
jäseniä työsuhdeasioiden hoidossa. Yhdistykset toimivat yliopistoilla 
itsenäisesti ja ne ovat oman tekkiläisen luottamusmiehen tukena.  

• https://www.tek.fi/edunvalvonta/neuvottelu-ja-
tyomarkkinatoiminta/juko/yli-opistoyhdistykset 13.8.2015 

Yliopisto-
yhdistys 
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Itsenäisinä yhdistyksinä toimivat alueseurat, joista kaksi oli perustettu jo ennen Tekniikan akatee-
miset TEKin edeltäjää Suomenkielisten Teknikkojen Seuraa, sittemmin Suomen Teknillistä Seuraa 
(Tampereen Teknillinen Seura ry perustettiin vuonna 1893, Tekniska Klubben i Vasa 1894; Suo-
menkielisten Teknikkojen Seura vuonna 1896), ovat kiinnostava tutkimuskohde jo siinä, että ne 
ovat taloudellisesti itsenäisiä, TEKistä riippumattomia toimijoita, joiden säännöt ovat pitkälti yh-
tenevät STS:n silloisten sääntöjen kanssa aina jäsenkriteereitä ja suosittelijoiden tarvetta myöten. 

Akavalainen ammatillinen yhdistystoiminta on luonteeltaan hyvin pohjoismainen ilmiö
81

. Kun esi-
merkiksi yleinen ammatillinen järjestäytymisaste oli vuonna 2003 Suomessa 74,1 % oli se Cornellin 
yliopiston vuonna 2006 tekemän tutkimuksen mukaan

82
 esimerkiksi Ranskassa vain 8,3 %. Kolmen 

suomalaisen keskusjärjestön arviot järjestäytymisasteesta maassamme vuonna 2004 ovat vielä 
tätä hieman korkeammat; näiden kolmen ammattiliiton järjestäytymisasteeksi arvioitiin yhteensä 
79,6 % vuonna 2003.  

Järjestäytymisaste on Suomessakin laskenut kuluneiden vuosien aikana, vaikka onkin yhä korkea. 
Työ- ja elinkeinoministeriön 12.8.2015 julkistaman selvityksen mukaan ammattiliitoissa oli vuoden 
2013 lopussa kaikkiaan 2 157 000 jäsentä, joista edunvalvonnan piirissä olevia oli 1 514 000 jäsen-
tä. Järjestäytymisaste oli siten 64,5 prosenttia vuonna 2013.

83
 

Vaikka Maloney ja Roßteutscher
84

 arvelevat, että ”apaattisen jäsenyyden” todennäköisyys olisi 
tavanomaista pienempi talkoovoimin toimivissa yhdistyksissä kuin muissa, on tämän tutkimuksen 
aineiston perusteella todettava, että tekijöiden väsyminen ja jäsenkunnan aktiivisuuden hiipumi-
nen koskevat myös näitä palkattomin ja palkkiottomin luottamushenkilövoimin ylläpidettyjä am-
matillisia yhdistyksiä. Osa yhdistyksistä on päätynyt virallisesti lakkauttamaan toimintansa viimeis-
ten luottamushenkilöiden väsyttyä osallistumaan tilaisuuksiin yksinään, osa taas on vain lakannut 
toimimasta, ilman virallista lopettamispäätöstäkään. Roßteutscher, Medina ja Selle

85
 toteavatkin, 

että yhdistyksiä tulee ja menee, joinain aikakausina lakkaa enemmän yhdistyksiä kuin perustetaan, 
ja vanhat yhdistykset saattavat vain korvautua uusilla. 

 

1.6.2 Sosiaalinen media  

Sosiaalinen media on käsitteenä monimuotoinen. Esimerkiksi Facebookissa on paljon eri käyttäjien 
tuottamaa sisältöä, se on käyttäjiensä välinen kommunikointiväline ja myös väline ylläpitää yhtei-
söllisyyttä. Sosiaalinen media mahdollistaa informaation, kiinnostuksenkohteiden ja mielipiteiden 
jakamisen nopeasti ja edullisesti.

86
 

                                                           
81  Hirvikallio 2006: 22; vrt. Häyrinen 1995: 1 
82  siteerannut Hirvikallio 2006: 22 
83  Hintikka 2015; vrt. Halonen 1960: 490  
84  Maloney ja Roßteutscher 2007: 6 
85  Roßteutscher, Medina ja Selle 2007: 195–197; vrt. Lelieveldt, Astudillo ja Stevenson 2007: 84; ks. myös luku 6 ja liite 5 
86  Ks. Fuchs 2014: 6; Acred 2014: 1; vrt. Giaccardi 2012: 9–10; Al-Deen ja Hendricks 2012; Demetriou 2012; Hung, Liu ja 

Zhang 2014; McNamara ja Skelly 2013: 21; Coeira 2013: 1–4; Facebook 2013; Statistic Brain 2013; Kaplan ja Haenlein 
2010: 61; Silvennoinen 2016: 50–56; Alavi 2016: 563–564 
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Sosiaalinen media voidaan määritellä henkilökohtaiseksi joukkoviestinnäksi, internetin kehityksen 
kautta tarjolle tulleiksi palveluiksi ja sovelluksiksi, joissa yhdistyy käyttäjien välinen kommunikaatio 
ja oma sisällöntuotanto. Sosiaalinen media eroaa perinteisestä joukkoviestinnästä muun muassa 
siinä, että käyttäjät eivät ole vain vastaanottajia, vaan samalla myös vuorovaikutteisia sisällöntuot-
tajia.

87
  

Rinnakkain sosiaalisen median kanssa käytetään joissain lähteissä termiä Web 2.0, jolla viitataan 
World Wide Web -konseptin asiakaskeskeiseen kehitykseen, tavallaan Webin toiseen vaiheeseen. 
Osa tutkijoista pitää käsitettä turhana, osa korostaa sen tietokoneohjelmointipohjaisuutta käyttä-
jälähtöisempään sosiaaliseen mediaan nähden. Web 2.0:n perusominaisuudet ovat molemmille 
käsitteille yhteiset: helppokäyttöisyys, sosiaalisuuden mahdollistaminen ja mahdollisuus vapaasti 
julkaista kuva-, teksti- tai vaikkapa videosisältöä alustalle.

88
 

Sosiaalisen median käytön voidaan katsoa lisäävän sosiaalisuutta, verkottumista ja yhteisöllisyyttä. 
Sosiaalinen media lisää käyttäjiensä mahdollisuutta jakaa sisältöä ja tehdä yhteistyötä keskenään, 
se mahdollistaa kollektiivisen toiminnan, ja kaikki tämä on mahdollista perinteisten, institutionaa-
listen yritysten ja yhteisöjen ulkopuolella.

89
 Toisaalta yhä useammat yritykset ja yhteisöt pyrkivät 

käyttämään sosiaalista mediaa osana viestintä- ja markkinointimixiään, ja sosiaalinen media on 
saamassa yhä organisoidumpia sisältömuotoja.

90
 

Sosiaalisen median tunnuspiirteitä ovat helppokäyttöisyys ja nopea omaksuttavuus, maksutto-
muus ja mahdollisuus kollektiiviseen sisällöntuotantoon. Yksilöä ja sosiaalisuutta korostavia alusto-
ja ovat esimerkiksi Facebookin kaltaiset sosiaaliset verkostopalvelut, jotka perustuvat sisältöjä 
tuottavaan verkostoitumiseen ja yhteisöllisyyteen. Hintikan

91
 mukaan sosiaalisen median läpimur-

to alkoi vuonna 1993, kun Tim Berners-Lee julkaisi helppokäyttöisen graafisen www-selaimen, joka 
nosti internetin myös suuren yleisön ja liike-elämän tietoisuuteen.

92
  

Suosittuja sosiaalisen median palveluita ovat esimerkiksi Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, 
Google, TripAdvisor ja Wikipedia

93
 (ks. myös taulukko 2). Näistä palveluista Facebook on yhä suosi-

tuin, ja myös Suomessa sen lasketaan olevan tärkein yksittäinen sosiaalisen median väline. Inter-
netin luonteessa korostuvat nykyään sen piirteet aktiivisena vastavuoroisena mediana.

94
  

 

                                                           
87  Ks. esim. Matikainen, Laaksonen ja Saukkomaa 2016: C7; kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaalinen-media 

15.3.2016; ks. myös Trottier 2012: 1; Jue, Marr ja Kassotakis 2010: Kommers, Isaias ja Issa 2015: 192; Wyrwoll 2014: 15; 
Buechel ja Berger 2015; Breakenridge 2012; Alavi 2016: 565  

88  Fuchs 2014: 35–37; Lovink 2011: 5; https://fi.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 30.6.2016; Wyrwoll 2014: 3; Dahl 2015: 81; 
ks. myös Leiner, Cerf, Clark, Kahn, Kleinrock, Lynch, Postel, Roberts ja Wolff 1997; Mathos ja Norman 2012: 71; Tuten ja 
Solomon 2015: 4–5; Motion, Heath ja Leitch 2016 

89  Ks. esim. Fuchs 2014: 35; Matikainen, Laaksonen ja Saukkomaa 2016: C7; kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaalinen-
media 15.3.2016; vrt. Harris 2004: 374; Drucker ja Gumbert 2013; Berman 2013: 191 

90  Vrt. esim. Pihkala ja Karasti 2015: 50–51; Grenier, Fair ja Schumaker 2014: 147; Pozzi, Fersini, Messina ja Liu (toim.) 
2016 

91  ks. esim. kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaalinen-media 15.3.2016 
92  Ks. esim. kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaalinen-media 15.3.2016; De Marti ja Zenou 2009: 3–4; Acred 2014: 1–4, 

41; Saxena 2014; Baruah 2014; Dahl 2015: 2–3; Buechel ja Berger 2015 
93  Fuchs 2014: 1–2; Stevenson 2011: 4 Acred 2014: 41; Mahoney 2012; Thomas 2012; Coupland 2012; Goedert 2011; 

Kommers 2015: 25; Gilroy 2015: 8–9; Tuten ja Solomon 2015: 10–12; Motion, Heath ja Leitch 2016; Curtis, Edwards, 
Fraser, Gudelsky, Holmquist, Thornton ja Sweetser 2010: 90–92 

94  Tuovinen 2011: 68–70; Acred 2014: 5; ks. myös Pöyry, Parvinen, Salo, Blakaj ja Tiainen 2011: 2:1–2:9; Tuten ja Solomon 
2015: 14; Thomas 2012; Alavi 2016: 563 
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Taulukko 2 Sosiaalisen median 2010-luvun palveluita
95

 

 

 

Sosiaaliselle medialle tunnuspiirteistä on myös nopea kehittyminen ja muuttuminen. Esimerkiksi 
Sanastokeskus TSK ry:n vuoden 2010 julkaisussa

96
 luetelluista sosiaalisen median verkkopalveluista 

moni oli jo vuonna 2016 hiipunut käytöstä, ja uusia oli tullut tilalle.  

Esimerkiksi Fuchs
97

 listaa vuoden 2000 suosituimmiksi web-sivut MSN, Yahoo, Excite, AOL, Mic-
rosoft, Daum, eBay ja Altavista, ja toteaa niiden tulleen vuonna 2013 syrjäytetyiksi seuraavilla: 
Google, Facebook, YouTube, Yahoo!, Baidu, Wikipedia, Windows Live, QQ, Amazon, Twitter, 
Blogspot, LinkedIn ja Wordpress. Vuonna 2016 Motion, Heath ja Leitch

98
 puolestaan luettelevat 

suosittuina sosiaalisen median alustoina mm. seuraavat: Facebook, Google+, Twitter, Sina Weibo, 

                                                           
95  ks. esim. Sanastokeskus TSK 2010: 43–44; Fuchs 2014: 2; https://fi.wikipedia.org wiki/Wikipedia; https://fi.wikipe-

dia.org/wiki/Google_(hakukone); https://fi.wikipedia.org/wiki/LinkedIn 30.6.2016; Liimatainen 2016: A6–A7 
96  Sanastokeskus TSK 2010: 43–44 
97  Fuchs 2014: 6–7 
98  Motion, Heath ja Leitch 2016 

Facebook on verkkoyhteisöpalvelu, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden 
yhteydenpitoon ja henkilökohtaisten tietojen jakamiseen muiden käyttäjien 
kanssa. Käyttäjiä noin 1,7 miljardia. 

Twitter on verkkopalvelu, jossa on mikroblogin ja verkkoyhteisöpalvelun 
ominaisuuksia. Käyttäjä voi lähettää lyhyitä blogimerkintöjä, "tviittejä", 
palvelun verkkosivustolle selaimella tai matkapuhelimella.  Käyttäjiä noin 
310 miljoonaa. 

YouTube on sisällönjakopalvelu, joka tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden 
julkaista videoita ja katsella muiden julkaisemia videoita. 

Wikipedia on Internetissä julkaistava ilmainen, vapaaaehtoisten ylläpitämä 
vapaan sisällön tietosanakirja, joka perustuu MediaWiki-tekniikkaan.  

Google on maailman suosituin hakukone. Emoyhtiö Alphabetin tuotteilla 
(mm. Google, Chrome, Gmail, YouTube) yhteensä noin 1,2 miljardia 
käyttäjää. 

LinkedIn on verkkoyhteisöpalvelu ja verkostoitumisväline, jonne käyttäjät 
voivat ladata ansioluettelonsa ja harrastuksensa sekä saada suosituksia 
kollegoiltaan ja suositella muita. Käyttäjiä noin 450 miljoonaa. 
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YouTube, Instagram, Vimeo, Vine, Pinterest, Flickr, Reddit, StumbleUpon, Skype, TripAdvisor, 
GoogleMaps ja Wikipedia, joihin Dimofte, Haugtvedt ja Yalch

99
 lisäävät LinkedInin ja WhatsAppin ja 

Pajari Wechatin.
100

 

Tuten ja Solomon
101

 toteavat, että radiolta kesti 38 vuotta saavuttaa 50 miljoonaa kuuntelijaa, 
televisiolta vei kolmetoista vuotta saada 50 miljoonaa käyttäjää, Internetiltä kesti neljä vuotta 50 
miljoonan ihmisen tavoittamiseen – ja Facebookilla oli yhdeksässä kuukaudessa yli sata miljoonaa 
käyttäjää. Sosiaalisen median nopea kehitys muokkaa paitsi sen tarjoamia mahdollisuuksia, myös 
sen tuottamia käyttäjäkokemuksia jatkuvasti. 

Facebook on laajan levinneisyytensä ansiosta yksi tunnetuimmista sosiaalisen median muodoista 
vuonna 2016. Myös muutama tämän tutkimuksen kohdeyhdistys ylläpitää omia Facebook-
ryhmäsivujaan jäsentensä väliseen viestintään.  

Facebookin suosittuus pohjautuu pitkästi sen helppokäyttöisyyteen ja monipuolisuuteen: sivusto 
mahdollistaa useiden eri median osa-alojen yhdistämisen sallien käyttäjien päivittää sivuilleen 
omien mietelmiensä lisäksi kuvia, videoita, jaettuja uutis- ja videolinkkejä, hupimielessä tehtyjä 
testejä – ja mainoksia, joilla koko toiminta lopulta rahoitetaan.  

Facebookia voi käyttää esimerkiksi yhteydenpitoon, yhteisöllisyyteen, sosiaalisen identiteetin ra-
kentamiseen, ajankohtaisen tiedon välittämiseen ja sen hankkimiseen. Facebookin voi rinnastaa 
myös kasvotusten tapahtuvaan sosiaaliseen kanssakäymiseen: sosiaalisen median perinteiden 
mukaisesti se mahdollista vaikkapa toisistaan maantieteellisesti etäällä olevien ystävien ja per-
heenjäsenten välisen yhteydenpidon. Lisäksi sosiaalinen media luo uuden jakamiskulttuurin, jossa 
käyttäjät jakavat keskenään kuvia suurista ja hyvinkin pienistä elämäntapahtumistaan: tavaksi 
alkaa muodostua ”POIDH”-kulttuuri, ”Pics or it didn’t happen”.

102
  

Vaikka sosiaalinen media tuo ihmisiä lähemmäs toisiaan, sitä syytetään aitojen ihmissuhteiden 
puuttumisesta. Yhä on vallalla vahva käsitys siitä, että kasvotusten tapahtuva viestintä olisi ylivoi-
maista apuvälineiden (kuten Facebook, tekstiviestit, sähköposti tai jopa puhelin) välityksellä tapah-
tuvaan kommunikointiin nähden.

103
 

Facebookissa toimii myös erilaisia ryhmiä, joihin liitytään esimerkiksi ystävien sivujen kautta tai 
kutsuttuna, ja jotka keskittyvät mm. harrastuksiin, poliittisiin tai muihin kantaaottaviin asioihin, 
elämäntapaan ja tyyliin sekä kulttuuritapahtumiin ja urheiluun.

104
 Tällaisia ryhmiä ovat tähän tut-

kimukseen liittyen esimerkiksi alueseurojen jäsentensä väliseen kanssakäymiseen ja tapahtumista 
tiedottamiseen perustamat omat Facebook-ryhmät

105
. Ryhmän jäsenyys luo osaltaan yhteisölli-

syyttä, mutta niistä etsitään myös konkreettista ja ajanmukaista tietoa esimerkiksi tapahtumista
106

. 

                                                           
99  Dimofte, Haugtvedt ja Yalch 2015: 45 
100  Fuchs 2014: 6–7; vrt. Mattice 2015: 135–136; Carim ja Warwick 2013: 523; Wyrwoll 2014: 20–25; Carrigan 2016: 10; 

Meikle 2016; Veletsianos 2016: 21; Stafford ja Bell 2012: 489; Pajari 2016: B10–B11 
101  Tuten ja Solomon 2015: 6; Dimofte, Haugtvedt ja Yalch 2015 
102  Tuovinen 2011: 68–70; ks. myös Acred 2014: 41; Murthy ja Lewis 2015: 149, 153; Meikle 2016 
103  Vrt. Turkle 2016; Chambers 2013: 2; Baym 2010; Spector 2010: 3; Bloomfield 2015: 21–29; Albarran ja Haney 2015: 

107; Buechel ja Berger 2015 
104  Tuovinen 2011: 68–70; Acred 2014: 41 
105  ks. esim. Vaasan Teknillinen Seura 2016, https://www.facebook.com/groups/52263434318/ 25.6.2016 
106  ks. Lovejoy ja Saxton 2012: 337Tuovinen 2011: 68–70; Acred 2014: 41; Murthy ja Lewis 2015: 153 
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Kuva 12  Vaasan Teknillisen Seuran Facebook-ryhmän kuvitettua keskustelua ekskursio-
matkan aikana huhtikuussa 2016  
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Teknillinen alueseura tai kerho pystyy tavoittamaan Facebook-ryhmäänsä liittyneen osan jäsen-
kuntaansa nopeasti ja kustannustehokkaasti. Esimerkiksi caseyhdistys Vaasan Teknillisen Seuran 
Facebook-sivua käytetään jopa reaaliaikaisiin muistutuksiin jäsentilaisuuksista. ”Älkää päästäkö 
ovea lukkoon, olen tulossa” saattaa jäsen viestittää Facebook-ryhmäsivun kautta, ja vaasalainen 
teekkariyhdysmies kertoi löytäneensä oikeaan saliin huhtikuun 2016 seminaariaamuna puheenjoh-
tajan Facebook-ryhmässä paria minuuttia aikaisemmin julkaiseman seminaariyleisökuvan taustan 
perusteella. 

Sosiaalinen media erilaisine alustoineen ja välineineen tukee perinteistä kasvotusten tapahtuvaa 
kommunikointia ja verkostoitumista, vaikka osa tutkijoista yhä kokee sen ”aidon” kanssakäymisen 
vastakohdaksi

107
. Sosiaalisen median kautta on mahdollista tavoittaa paitsi ne ystävät, joiden kans-

sa viestisi muutoinkin, myös vanhat ystävät, tuttavat ja koulukaverit eri puolilta maailmaa; ihmiset, 
joihin ei muutoin olisi ehkä lainkaan yhteydessä.  

Ammatilliselle yhdistykselle sosiaalinen media tarjoaa ns. matalan kynnyksen alustan, jonka kautta 
jäsenkunta voi viestiä vapaamuotoisesti keskenään, ja jonka kautta yhdistyksen luottamushenkilöt 
voivat tiedottaa tapahtumista. Sosiaalinen media pikemminkin yhdistää kuin erottaa ihmisiä, sillä 
se harvoin korvaa perinteisiä kontaktointitapoja, vaan lähinnä luo uusia yhteydenpitotapoja ja -ti-
lanteita, jotka muutoin jäisivät hyödyntämättä.  

 

1.6.3 Verkostot  

Yhdistystoimijoiden on kyettävä yhteistyöhön useiden eri toimijoiden kanssa. Pyrkimällä tietoisesti 
löytämään omaan yhdistyskuvaansa saumattomasti sopivat yhteistyökumppanit niin eri liittojen, 
yhdistysten kuin henkilöstöresurssienkin keskuudesta kykenee pienikin yhdistys nykypäivän tilan-
teessa toimimaan rajallisinekin resursseineen entistä tehokkaammin. Tässä lähestytään perinteistä 
verkostoajattelumallia

108
. 

Jo 1990-luvulla sitten Håkansson ja Johanson
109

 esittivät verkostomallin, jota yhä voi soveltaa täs-
säkin tutkimuksessa. Kyseinen malli koostuu toisiinsa kietoutuvista toimijoiden, toimintojen ja 
voimavarojen verkoista. Verkosto rakentuu eritasoisista, päällekkäisistä ja keskenään risteävistä 
erityyppisistä verkoista, niiden muodostamista solmukohdista ja suhteista. Verkko puolestaan 
koostuu erilaisista yhteyksistä, vuorovaikutuksista ja sidoksista.

110
  

Upsalalaisen verkostoteorianäkemyksen mukaisesti strategisen johtamisen huomio kiinnittyy sii-
hen, miten pystyttää, rakentaa ja ylläpitää vakaita suhteita ja asemia verkostoissa. Tämä mahdol-
listuu kehittämällä sekä tuotantoa että sellaisia markkinaetuja, jotka soveltuvat verkoston tarpei-

                                                           
107  vrt. esim. Byam 2010; Turkle 2016; Castells 2009: 55; Chambers 2013: 28; Borgatti, Everett ja Johnson 2013; Ellis ja 

Williams 2910: 11–12; Sterne 2010: X 
108  ks. esim. Håkansson ja Johanson 1992: 29; Ahopelto ja Raatikainen 1998; Ahopelto ja Raatikainen 1993; Raatikainen ja 

Ahopelto 1994; Raatikainen ja Ahopelto 1998; Barabási 2002: 195–198; vrt. Johanson, Mattila ja Uusikylä www.valt.hel-
sinki.fi/vol/kirja/luku2.htm 10.12.2008 

109 Håkansson ja Johanson 1992: 29; vrt. esim. Barabási 2002: 195–198 
110 Ks. esim. Paasche, Pettersen ja Solem 1993/1994: 71–74, 77; Raatikainen ja Muurinen 1994: 54; Peltomäki ja Kamppi-

nen 1994: 126–127; Ahopelto ja Raatikainen 1994: 178–179, 181–182; Kamppinen 1994: 41; vrt. Johanson, Mattila ja 
Uusikylä www.valt.helsinki.fi/vol/kirja/luku2.htm 10.12.2008 
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siin.
111

 Verkostonäkemys on helposti sovellettavissa yritysmaailman lisäksi myös yhdistystoimin-
taan, johon kukin toimija tuo mukanaan omat niin ammatilliset kuin vapaa-ajanverkkonsakin. Jo-
hanson, Mattila ja Uusikylä toivat 1990-luvun puolivälissä verkostokeskusteluun näkemyksensä 
sosiaalisten verkostojen analysoinnista

112
. 

Termeinä verkko ja verkosto merkitsevät Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen määritelmän 
mukaan nykykielenkäytössä samaa asiaa. Toisaalta 1990-luvun alussa Kielitoimisto määritteli ver-
koston muodostuvan useista verkoista ja olevan siten verkkoa suurempi yksikkö.

113
  

Vaikka puhuttu kieli kehittyykin usein aiempaa yksinkertaisempaan suuntaan, on tässä työssä ha-
luttu säilyttää verkon ja verkoston määritelmällinen ero perinteisen mukaisena: verkostossa on 
useita verkkoja. Erilaisia verkostokäsitteitä yhdistävän määritelmän mukaisesti verkoston voidaan 
määritellä olevan yksikköjen joukko, jota niiden väliset siteet yhdistävät

114
. Kaikenlaiset viralliset ja 

epäviralliset sosiaaliset organisaatiot ovat siten verkostoja, sillä sosiaalinen maailma muodostuu 
verkostoista

115
. 

Siteeratessaan sosiaalisten verkostojen tutkimuksesta käytyä keskustelua Johanson, Mattila ja 
Uusikylä toteavat sosiaalisten verkostojen analyysista muodostuneen 1960-luvulla yhden sosiolo-
gian behavioraalisen perinteen keskeisistä tutkimusalueista: monien tutkimusten taustalla olivat 
tuolloin sosiologian perinteiset kysymyksenasettelut yksilön ja yhteisön välisen suhteen merkityk-
sestä

116
. Samoin jo Durkheim

117
 osoitti sosiaalisten suhteiden merkityksen yksilön selviytymiselle 

modernissa yhteiskunnassa. Traversin ja Milgramin
118

 postitse tehty koe puolestaan osoitti 1960-
luvun lopussa, miten erilaisilla sosiaalisilla ryhmillä oli hyvin erilaiset mahdollisuudet hyödyntää 
vuorovaikutusverkostojen kautta syntyviä resursseja ja sosiaalista pääomaa.  

Edes hyvä verkostosuhde ei välttämättä ole ikuinen, eikä sen ole tarkoituskaan sitä olla. Maailma 
muuttuu, samoin ihmiset, yhdistykset ja niiden tarpeet. Jarillon näkemyksen mukaan verkostora-
kenne muuttuukin usein.

119
 Verkottuminen on dynaaminen prosessi: sovellettaessa ajatusmallia 

yhdistystoimintaan voidaan todeta, että ydinverkon ympärillä liikkuu toimijoita, jotka ovat joko 
liittymässä verkkoon, so. yhdistykseen tai liittoon, tai jo irtautumassa siitä. Verkot liittyvät yhteen 
kasvaen verkostoiksi – ja myös purkautuvat käytyään tarpeettomiksi jäsenilleen.

120
  

Nykyaikaisten tiedonvälityskeinojen aikana sosiaalisten verkostojen maailma tiivistyy jatkuvasti – 
tosin Milgramin testi

121
 osoitti jokaisen ihmisen periaatteessa olevan vain kuuden askeleen päässä 

                                                           
111 Paasche, Pettersen ja Solem 1993/1994: 76; vrt. Anderson, Håkanson ja Johanson 1994: 1; Ahopelto 2002a: 30–33; ks. 

myös Kokko 2003: 20–21, 32–33 
112  ks. www.valt.helsinki.fi/vol/kirja/ 10.12.2008 
113  www.kotus.fi/index.phtml?i=536&s=2630#faq_536 1.8.2008 
114  Miettinen, Toikka, Tuunainen, Lehenkari ja Freeman 2006: 8; ks. myös Nohria 1992: 4; Castells 2000: 501; Swedberg & 

Granovetter 2001: 11 
115  Barabási 2002: 211 
116  Johanson, Mattila ja Uusikylä www.valt.helsinki.fi/vol/kirja/luku2.htm 10.12.2008; Walker, Wasserman ja Wellman 

1993: 71 
117  Durkheim 1964, alkup. 1895; Johanson, Mattila ja Uusikylä www.valt.helsinki.fi/vol/kirja/luku2.htm 10.12.2008; ks. 

myös Fuchs 2014: 38–39 
118  Travers ja Milgram 1969; vrt. Maenning ja Ölschläger 2011: 444 
119 Jarillo 1988: 31–41; Paasche, Pettersen ja Solem 1993/1994: 77–78 
120 Ks. esim. Ahopelto 1994: 376–382; Ahopelto 2002a: 32 
121  siteerannut Barabási 2002: 33–35 
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toisistaan. Lipnack ja Stamps
122

 puolestaan kuvaavat joidenkin italialaisten keskiaikaisten kaupun-
kivaltioiden 1300-luvun aikaista hallintotapaa juuri verkostomaiseksi: ihmiset liittyivät tiiviisiin, 
toistensa kanssa risteäviin verkostoihin, aikansa kansalaisyhteisöihin.  
 

 
 

Kuva 13 Verkkojen muodostama verkosto 

 

Yhteiskunta itsessään on erittäin tiheä verkosto
123

 ja tämän tutkimuksen aiheena olevat ammatilli-
set yhdistystoimintaverkostot rakentavat oman muuttuvan ja mukautuvan verkostonsa jäsentensä 
sosiaalisten ja ammatillisten verkkojen yhteenliittymänä. Barabási

124
 toteaa jo verkostojen käsit-

teen viittaavan moniulotteiseen lähtökohtaan. Hän pitää liikemaailman ja talouden verkostojen 
monimuotoisuutta suorastaan hämmentävänä – on politiikan verkostoja, omistajaverkostoja, yh-
teistyöverkostoja, organisaatioverkostoja, markkinointiverkostoja ja niin edelleen. Barabásin mu-
kaan on mahdotonta yhdistää nämä monimuotoiset verkostot yhdeksi kattavaksi verkostoksi.

125
 

Ehkä näin todella on, mutta tässä työssä juuri näitten verkostojen säikeistä kudotaan ammatillis-
ten, koulutuspohjaisten verkkojen malli. 

Yhdistystoiminta luo yritystoimintaan nähden uudenlaisen haasteen siinä, miten saada jäsenet 
pysymään elävässä verkostossa uran ja elämän eri vaiheissa – opiskelijan, vastavalmistuneen, työ-
orientoituneen, perheihmisen tai eläkeläisen elämäntilanteet ja siten vaatimukset ja toiveet ovat 
mahdollisesti hyvinkin erilaisia.  

Osa toimijoiden sidoksista liiton tai sen jäsenyhdistyksen muodostamaan verkkoon on vahvoja, osa 
heikkoja. Sidoksen vahvuus määräytyy sen mukaan, mikä merkitys verkolla on toimijalle ja miten 
sitoutunut hän lopulta on siihen verkkoon, johon kuuluu; miten tärkeänä itselleen toimija verkkoa 
ja siihen kuulumista pitää.

126
 Thorelli esimerkiksi pitää vallan käyttöä verkostoissa niiden keskeise-

nä piirteenä ja pitää verkostojen luonnetta kilpailullisempana ja vähemmän yhteistyöhön keskitty-
neenä kuin mitä toiset verkostoteoreetikot esittävät. Bensonin jo vuonna 1975 esittämä verkosto-
näkemys tukee Thorellin käsitystä.

127
  

                                                           
122  Lipnack ja Stamps 1994: 183–185 
123  ks. esim. Barabási 2002: 35; Rantanen 2007: D6; vrt. Raatikainen ja Ahopelto 2006a: 223–225 
124  Barabási 2002: 208 
125  Barabási 2002: 208 
126 Ks. esim. Ahopelto ja Raatikainen 1994: 172 
127 Siteerannut Paasche, Pettersen ja Solem 1993/1994: 78–79 
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Lipnack ja Stamps
128

 taasen nostavat menestyvän verkoston kolmeksi ydinpiirteeksi luottamuksen, 
vastavuoroisuuden ja tiheät sosiaaliset verkot. Jackson

129
 puolestaan toteaa, että sosiaaliset suh-

teet ovat tärkeitä paitsi päivittäisessä elämässä, aikaa myöten myös hyvinvoinnin määräytymises-
sä. 

Menestymiseen yhdistystoiminnassa vaikuttaa myös kyky solmia kontakteja potentiaalisiin yhteis-
työkumppaneihin. Harkitut ja luottamukselliset yhteistyösuhteet voivat auttaa yhdistyksen vapaa-
ajasta kilpailemisen karikoiden yli: löytämällä sopivat yhteistyökumppanit yhdistys voi keskittyä 
tarjoamaan jäsenkunnalleen entistä useampia ja laadukkaampia palveluita.  

Yhteisötalous käsitteenä sisältää osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt sekä voittoa tavoittelemattomat 
säätiöt, yhdistykset ja järjestöt

130
. Siten se sivuaa tämän tutkimuksen aihepiiriä juuri yhdistystoi-

minnan kannalta. Myös sosiaalisen pääoman käsite osuu läheisesti käsillä olevan tutkimuksen 
aihepiiriin, sillä sen katsotaan liittyvän sosiaalisen rakenteen yhteisöllisiin piirteisiin, kuten verkos-
toihin, vastavuoroisuuden normeihin ja osallistumiseen sekä luottamukseen. Näiden sosiaalisen 
rakenteen piirteiden katsotaan edistävän henkilöiden välistä vuorovaikutusta ja toimintojen koor-
dinointia sekä tehostavan yhteisön ja yksilöiden tavoitteiden toteutumista. Sosiaalisen pääoman 
voidaan nähdä liittyvän erityisesti epävirallisiin, sosiaalisiin verkostoihin ja normeihin sekä luotta-
mukseen.

131
  

Sosiaalinen pääoma on herättänyt tutkijoiden kiinnostuksen niin yhteiskunta-, kauppa-, valtio- kuin 
esimerkiksi käyttäytymistieteidenkin piirissä. Sosiaalisen pääoman käsitettä käytetään esimerkiksi 
selittämään sitä, miksi tietyt yhteisöt, alueet tai vaikkapa ihmiset menestyvät paremmin kuin 
muut, vaikka muissa selittävissä tekijöissä kuten esimerkiksi koulutuksessa tai infrastruktuurissa ei 
olisikaan eroa ryhmien välillä. Sosiaalinen pääoma löytyy tällöin ihmisten välisistä suhteista, ja on 
näin linkitettävissä esimerkiksi yhdistystoimintaverkkoutumisen käsitteistöön.

132
  

Kun sosiaalista pääomaa tarkastellaan verkostonäkökulmasta, sosiaalinen vuorovaikutus esittäytyy 
Johansonin ja Siivosen

133
 mukaan toimijoiden välisten suhteiden joukkona, jolla voi olla sekä myön-

teisiä että kielteisiä seurauksia: sosiaalinen vuorovaikutus voi heidän mukaansa perustua niin kon-
fliktiin kuin yhteistyöhönkin. Woolcock

134
 taas on ryhmitellyt sosiaalisen pääoman tutkimuksen 

yhteiskuntateorian ja taloudellisen kehityksen, perheiden ja nuorison, koulunkäynnin ja koulutuk-
sen, työn ja organisaatioiden, demokratian ja hallinnon, yleisten kollektiivisen toiminnan ongelmi-
en, terveyden ja ympäristön, yhteisöjen sekä rikollisuuden ja väkivallan tutkimukseen. Tässä työssä 
keskitytään näistä ryhmistä yhteisöjen tutkimukseen. 

Yhdistystoimintaverkostojen kenttään liittyvät niin sosiaalisen pääoman, verkostojen, hyvinvoin-
nin, yhteisötalouden, yhteisöllisyyden, yhdistystoiminnan, liittojen ja jäsenyyden käsitteet. Kaikki 
nämä näkökulmat yhdistystoimintaverkostoihin rakentavat työelämän ja sosiaalisen elämän verk-
kojen yhteistä verkostoa. 

                                                           
128  Lipnack ja Stamps 1994: 185–188; ks. myös Lin 2001: 3; Spector 2010: 3; Putnam, Leonardi ja Nanetti 1994; Putnam 

2000; Chandler 1962; Kommers 2015: 19; Gilroy 2015: 7; Delo 2013; Social Networking Fact Sheet 2014; Cooper 2013 
129  Jackson 2008: 55 
130  Laurinkari 2007: 7, 37–38; ks. myös Jussila, Kalmi ja Troberg 2008: 25–29 
131  Ks. Putnam 2000: 18–25; vrt. esim. Pakarinen 2000; www.stat.fi/tup/sospo/kasite.html 22.5.2008; Halpern 2005: 17; 

Maenning ja Ölschäger 2011: 444 
132  Ks. esim. Määttänen 2008: 8; Cooke, Clifton ja Oleaga 2005: 1065–1077; Beugelsdijk ja van Schaik 2005: 1053–1064 
133  Johanson ja Siivonen 2006: 4, 12 
134  Woolcock 1998; Woolcock ja Narayan 2000; siteerannut Johanson ja Siivonen 2006: 5 
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Taulukko 3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet ja termit
135

  
 

 

 

Yhdistystoimintaverkostoja voi lähestyä monesta eri näkökulmasta. Kullakin yhdistystoimintaver-
koston toimijalla on useita eri tehtäviä verkostossa: rivijäsen näkee verkoston ja sen tehtävät eri 
tavoin kuin aktiivitoimija, verkoston ulkokehän toimijan kokema yhteisöllisyys on eriluonteista kuin 

                                                           
135  ks. esim. Putnam 2000: 18–19; vrt. Pakarinen 2000; Kaufmann 1970: 24–29;  340; siteeranneet Turunen ja 

Niemelä 1995: 27–28; ks. Niemelä 2006: 67, 73; vrt. Deacon 2002: 63; Kennett 2001: 63; Ritvanen 2009: 19–
21; Laurinkari 2007: 7, 37–38; ks. myös Jussila, Kalmi ja Troberg 2008: 25–29; ks. Raatikainen 1994: 23; vrt. Hå-
kansson ja Johanson 1992: 28–30; Raatikainen 1994: 25; www.tek.fi/index.php?id=82 26.2.2008; 
www.oph.fi/koulutusoppaat/yliopisto-opinnot/fi/a04c05c636.html 26.2.2008; Hintikka 2014 
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verkoston ytimessä askaroivan luottamushenkilön. Yhdistystoimintaverkosto kuuluu myös useisiin 
erilaisiin muihin verkkoihin ja verkostoihin niin omien jäsentensä kuin organisatoristen valintojen-
sakin kautta. Yhteisötalouden toimintaperiaatteet koskettavat monia yhdistystoimintaverkostoja. 

Taulukossa 3 on esitetty tämän työn kannalta keskeiset käsitteet ja termit. Taulukon 3 lopussa on 
esitetty myös tässä työssä käytetyt vakiintuneet tutkittavien koulutuspohjaan ja jäsenyhdistysra-
kenteeseen liittyvät termit määritelmineen.  

Yhteistä erilaisille yhdistystoimintaverkostoille on verkoston jäsenten vapaaehtoinen toimiminen 
yhteisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen pääoman kartuttamiseksi

136
. Jäsenyys verkostoissa luo yhtei-

söllisyyttä, tämän tutkimuksen ammatillinen yhdistys- ja liittotoiminta organisoivat ja kanavoivat 
verkostojen jäsenten luottamustehtävät ja osallistumisen työ- ja sosiaalisen elämän yhteiseksi 
verkostokudelmaksi. 

 

1.6.4 Sosiaalinen pääoma ja yhdistystoimintaverkostot 

Sosiaalisen pääoman käsitteistöstä on johdettavissa yhdistystoiminnan perusluonne: yhteisöllisyys, 
verkostot, vastavuoroisuus ja osallistuminen sekä luottamus

137
. Yhdistystoimintaan aktiivisesti 

osallistuvat toimijat ja luottamushenkilöt kokevat empiiristen havaintojen perusteella saavansa 
toiminnasta yhteisön ja vertaisverkoston tukea, yhteisöllistä me-henkeä, joka toimiakseen paitsi 
vaatii aktiivista osallistumista ja oman vapaa-ajan uhraamista yhteisen hyödyn hyväksi, myös antaa 
paljon – jäsentilaisuuksia, yritysvierailuita, koulutustilaisuuksia, saunailtoja ja vapaamuotoista 
ajatustenvaihtoa, jopa tärkeitä ammatti- tai ystävyyssuhteita.  

Yhdistystoiminta on myös tehokas tapa testata luottamushenkilöiden luotettavuutta: ellei henkilö 
ole osakseen tulleen luottamuksen arvoinen esimerkiksi jossain niinkin pienessä asiassa kuin sau-
naillan järjestämisessä, voi pohtia, voiko häneen luottaa yhteistyökumppanina työelämässäkään. 
Näin työelämän ja sosiaalisen elämän verkot jatkuvasti sivuavat toisiaan eri toimijoiden – jäsenten 
ja luottamushenkilöiden – löytäessä yhteisiä kontaktipintoja keskenään. 

Sosiaalisen pääoman avulla selitetään usein yhteiskuntien, yhteisöjen tai yksilöiden menestystä ja 
hyvinvointia. Sosiaalisella pääomalla on siten periaatteessa jokin mitattavissa oleva tuotos, johon 
se vaikuttaa; esimerkiksi hallinnon ja demokratian aiempaa parempi toimivuus, yhteiskunnallinen 
hyvinvointi tai taloudellinen kasvu ja tehokkuus.

138
  

Erilaisista sosiaalisen pääoman tulkinnoista Putnamin
139

 määritelmä soveltuu hyvin tämän käsillä 
olevan työn teoriapohjaan, sillä Putnamin mukaan sosiaalinen pääoma koostuu juuri ihmisten 
välisistä suhteista, verkostoista, siteistä ja luottamuksesta

140
. Niemelä

141
 määrittelee sosiaalisen 

                                                           
136  vrt. Drucker 2008: 143–178; Groot, Maassen van den Brink ja van Praag 2007: 189 
137  ks. esim. Putnam 2000: 18–25; vrt. Pakarinen 2000; www.stat.fi/tup/sospo/kasite.html 22.5.2008; Gonzalez-Brambila 

ja Veloso 2007; Halpern 2005: 17; Carnevali 2011: 926 
138  Ks. Iisakka ja Alanen 2006; Putnam 2000: 18–25; www.stat.fi/tup/sospo/kasite.html 22.5.2008; vrt. Niemelä 2006: 67; 

Putnam 1993: 89–90; Groot, Maassen van den Brink ja van Praag 2007: 189 
139  ks. Putnam 2000: 18–19; vrt. Henriksson 1997: 3; Levy 1999: 1–2; Coleman 1990 
140  ks. Putnam 2000: 18–19; vrt. Pakarinen 2000 
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pääoman luottamuksen, ennustettavuuden ja hyvän järjestäytyneisyyden, hyvän hallinnoinnin, 
organisoidun verkostoitumisen sekä yhteistyön ja (arvo)vallankin kautta, Woolcock ja Ruuska-
nen

142
 puolestaan lähestyvät käsitettä yhteisön jäsenten välistä sosiaalista vuorovaikutusta ja toi-

mintojen yhteensovittamista edistävien sosiaalisten verkostojen, normien ja luottamuksen kautta. 

Viime vuosina aiempaa enemmän kiinnostusta herättänyt termi sosiaalinen pääoma esiintyi tie-
teellisessä kirjallisuudessa jo sata vuotta sitten. Hanifan

143
 määritteli vuonna 1916 sosiaalisen pää-

oman sisällön muun muassa toveruuden, sympatian ja eräänlaisen sosiaalisen yhteisöllisyyden 
kautta; eräänlaisena naapuriapuna, joka lopulta vastavuoroisuusperiaatteella tuo hyvinvointia 
koko yhteisölle. Sosiaalinen pääoma esiintyi käsitteenä 1950-luvulla kanadalaisten kaupunkisosio-
logien Seeleyn, Simin & Loosleyn

144
 töissä ja 1960-luvun alussa käsitettä käytti Jacobs

145
, jota pidet-

tiin pitkään käsitteen kehittäjänä ennen Hanifanin kirjoituksen löytymistä
146

. 

1970-luvulla sosiaalisesta pääomasta kirjoittivat Granowetter
147

 ja Fraser
148

. 1980-luvulla Bour-
dieu

149
 ja Schlicht

150
 yhdistivät käsitteeseen sosiaalisiin verkostoihin liittyvät suhteet ja taloudelli-

set voimavarat. Coleman
151

 puolestaan, samoin 1980-luvulla, korosti käsitteen koulutukseen liitty-
vää sisältöä; hänen mukaansa sosiaalinen pääoma koostuu verkostoista, normeista ja luottamuk-
sesta.  

Sosiaalisen pääoman käsitteeseen voidaan liittää kuitenkin myös kielteisiä lopputuloksia; verkos-
ton ulkopuolisten silmin verkosto voidaan nähdä sisäänpäinlämpiävänä hyvävelikerhona, tai ver-
kosto voi jopa pyrkiä omaa etuaan ajaviin tavoitteisiin, joita ei pidetä yleisesti hyväksyttyinä.

152
 

Terminä sosiaalinen pääoma (social capital) onkin ollut osin ristiriitainen ja kiisteltykin. Perustal-
taan se silti selittää yhdistystoimintaverkkoutumiseeen liittyvän sosiaalisen vuorovaikutuksen omi-
naispiirteitä aineettomine hyötyineen hyvin.  

Kun tarkastellaan yksilöitten välistä yhteistoimintaa, tässä työssä juuri ammatillisen, koulutustaus-
taisen yhdistysjäsenyyden kautta, on toimijoiden vuorovaikutuksesta löydettävissä selviä sosiaali-
sen pääoman piirteitä. Melko paljon riippuu tarkastelijasta itsestään, korostuvatko sosiaalisen 
pääoman myönteiset vaiko kielteiset piirteet: se, minkä joku kokee läheiseksi ystävyys- ja avunan-
tosuhteeksi, voi toisen, ulkopuolisen, silmissä vaikuttaa sisäpiirin kähminnältä. Toimiva yhteis-
työsuhde edellyttää aina toimijoiden välistä luottamusta ja yhteisiä kiinnostuksenkohteita.  

                                                                                                                                                                 
141  Niemelä 2004: 93 
142  Woolcock 2000: 25; Ruuskanen 2002: 5; vrt. Kajanoja 2000: 57–59; ks. myös Ilmonen ja Jokinen 2002: 208, 212; Groot, 

Maassen van den Brink ja van Praag 2007: 190 
143  siteerannut Putnam 2000: 19 
144  Seeley, Sim & Loosley 1956; Määttänen 2008: 11 
145  Määttänen 2008: 11 
146  Woolcock 1998; Määttänen 2008: 11 
147  Granowetter 1973; Määttänen 2008: 12 
148  Fraser 1977; Määttänen 2008: 12 
149  siteerannut Putnam 2000: 19 ja Iisakka 2004: www.stat.fi/org/tut/dthemes/papers/sospaaoma_sospaa.html; ks. myös 

Lin 2001: 6; Melin ja Roine 2008: www.uta.fi/tyt/avoin/verkko-opinnot/sosiologia/luku6.html 13.12.2008 
150  siteerannut Putnam 2000: 19 
151  Coleman 1988, siteerannut Putnam 2000: 19–20 ja Iisakka 2004: www.stat.fi/org/tut/dthemes/papers/sospaa-

oma_sospaa.html  
152  Ks. Putnam 2000: 21–22 
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Putnam
153

 jakaa sosiaalisen pääoman kahteen perusulottuvuuteen: yhdistävään (bridging) ja sito-
vaan (bonding). Yhdistävän sosiaalisen pääoman peruspiirteitä ovat hänen mukaansa sosiaaliset 
siteet ja verkostot, kun taas sitova sosiaalinen pääoma vahvistaa ryhmäidentiteettiä. Raatikaisen ja 
Ahopellon mukaan yhteys voi kehittyä sidokseksi vuorovaikutuksen kautta

154
. Ahopelto

155
 tuo 

nämä sosiaalisen pääoman ulottuvuudet esiin yhdistystoiminnan kautta: yhdistävään sosiaaliseen 
pääomaan liittyvät erityisesti paikallisyhdistysten verkostot, sitovaan sosiaaliseen pääomaan taas 
myös liittotason terminologiaan kuuluva ammatti-identiteetin vaaliminen.  

Yhdistystoiminnan kannalta kyse on kuulumisesta yhteiseen yhdistykseen, tämän tutkimuksen 
caseyhdistyksen kohdalla verkoston perustan luo jäsenkunnan yhteinen koulutus- ja/tai työtehtä-
vätausta. Tekniikan akateemiset ovat työtehtäviensä, asuinpaikkojensa ja elinkaarivaiheidensa 
kannalta hyvin heterogeeninen joukko. Monesti ainoat yhdistävät tekijät ovat vuosia sitten suori-
tettu tutkinto ja asuinpaikkakunta. Osa saattaa tuntea toisensa ennestään yliopistoajoiltaan, osa 
alumniyhdistyksen kautta, osaa sitoo työ tai poliittinen puolue, osaa omat tai perheen harrastuk-
set. Yhteistä koko ryhmälle on kuuluminen ammatilliseen, koulutustaustaiseen liittoon. 

Yhteisö voidaan määritellä esimerkiksi yhtenäiseksi ryhmäksi, jossa sen jäseniä yhdistävät tekijät 
ovat tärkeämpiä kuin mikään, mikä saattaisi jakaa kyseisen ryhmän – jäsenten väliset erot ovat 
vähäisiä tai toissijaisia heidän samankaltaisuuteensa verrattuna

156
. Bauman

157
 esittää siksi, että 

yhteisön yhteisyyden ajateltaisiin olevan luonnollista ja että yhteisöllisyyteen liittyvä yhteenkuulu-
vuuden tunne ilmaantuisi kuin itsestään; ilman, että sen rakentamiseksi, ylläpitämiseksi tai lujitta-
miseksi tarvitsisi tehdä mitään. Käytännössä tällaista myötäsyntyistä yhteisöllisyyttä saattoi löytyä 
alkuvuosien teknillisten alueseurojen toiminnasta, mutta nykyisin tämänkaltaisen yhteisöllisyyden 
lujittamisen ja ylläpitämisen eteen on tehtävä suunnitelmallisesti työtä. 

Etenkin 1990-luvun lopussa puhuttiin paljon myös aineettomasta pääomasta (intellectual capital), 
jonka voidaankin tulkita liittyvän läheisesti sosiaalisen pääoman käsitteistöön. Aineeton pääoma 
kattaa esimerkiksi osaamisen, aineettomat oikeudet, sidosryhmäsuhteet, brändin, toimintakult-
tuurin ja työilmapiirin

158
. Sosiaalisen pääoman voidaan katsoa muodostuvan paljaimmillaan yhtei-

sistä sosiaalisista normeista, keskinäisestä luottamuksesta ja verkostoista. Woolcock
159

 lähestyy 
sosiaalista pääomaa synergian kautta ja yhdistää käsitteeseen yhteiskunnan sosiaalisiin rakentei-
siin juurtuneet normit ja sosiaaliset suhteet, jotka antavat ihmisille mahdollisuuden koordinoida 
toimintaansa haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Ammatillisessa yhdistystoiminnassa tämä todentuu paitsi yhdistysten perinteisten tapojen ja totut-
tujen normien noudattamisena myös niiden toiminnan suuntaamisessa palvelemaan nykyisen 
jäsenkunnan tarpeita. Erityisesti edellisen vuosisadan alussa perustetuille teknillisille alueseuroille 
yhteinen yhteenkokoontumismuoto oli vuosikymmenten ajan kuukausikokousillallinen. Nykypäi-
vän hektinen työelämä lopulta muutti esitelmätilaisuuksiin ja klubitapaamisiin keskittyneet kuu-

                                                           
153  Putnam 2000: 22–23; vrt. myös Ilmonen ja Jokinen 2002: 212; vrt. Johanson ja Siivonen 2006: 14–15; Groot, Maassen 

van den Brink ja van Praag 2007: 190–191; Gilroy 2015: 7; Delo 2013; Social Networking Fact Sheet 2014 
154  Raatikainen ja Ahopelto 1994 
155  Ahopelto 2009a: 42 
156  Bauman 1997: 92; ks. Tuten ja Solomon 2015: 9 
157  Bauman 1997: 92–93 
158  ks. esim. Schultz 1999; Lönnqvist 2006: www.iprinfo.com/page.php?page_id=36&action=articleDetails&a_id=395&id 

=29; vrt. Malmelin ja Hakala 2008: 17–18, 44–45; Otala 2008: 35 
159  Woolcock 2000: 30–37; siteerannut Iisakka 2004: www.stat.fi/org/tut/dthemes/papers/sospaaoma_sospaa.html 



 

55 

kausikokoukset esimerkiksi tehokkaasti läpiviedyiksi yritysvierailuiksi – ja osa yhdistyksistä päätyi 
ajan saatossa lakkauttamaan toimintansa osanottajien puutteen vuoksi.  

Toisaalta monien yhdistysten jäsenkunnasta on aivan viime aikoina alkanut kuulua toiveita myös 
sosiaalisen kanssakäymisen vahvistamisesta: yhteisöllisyyden ja verkostojen arvo on jälleen löydet-
ty. Hyvinvointi vaatii muutakin kuin menestystä työelämässä. Ehkä juuri sosiaalisen pääoman ja 
yhdistystoimintaverkostojen kautta on löydettävissä nykypäivän yhteisöllisyys, yhdessä toimimi-
sen

160
 ja vastavuoroisuuden periaate. Yhteisöllinen hyvinvointi on usein löydettävissä juuri toimi-

joiden kokemasta positiivisesta velvollisuudentunteesta ja sitoutumisesta
161

. 

 

 

Kuva 14 Insinööristä ihmiseksi -kurssi 25.10.2013 Vaasan Maaherrantalossa 

 

 

                                                           
160  vrt. Heikkinen 20.10.2008 
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2 TEKNILLISTEN SEUROJEN ENSIMMÄISET VUOSI-
KYMMENET 

 

Vuonna 1818 perustettiin Lontoossa maailman ensimmäinen ”siviili-
insinöörien organisaatio”, Institution of Civil Engineers. Perustajat tar-
koittivat seuran kaikkien muiden paitsi sotilasinsinöörien foorumiksi 
sekä teorian ja käytännön kohtauspaikaksi.

162
 

Nykänen
163

 kertoo 1800-luvun puolivälissä Saksasta Suomeen rekrytoi-
tujen insinöörialojen opettajien tuoneen yhdistysaatteen mukanaan: 
Suomeen perustettiin Teollisuusyhdistys (Industriföreningen) vuonna 
1860. Yhdistyksen tarkoituksena oli toimia yhteistyöelimenä suomalai-
sen teollisuuden harjoittajien kesken, ottaa kantaa teollisuuden edusta-
jana maassa käytyyn keskusteluun ja jakaa tietoja ulkomailla tapahtu-
vasta teollisesta kehityksestä.

164
 Vuonna 1878 perustettiin Helsingissä 

Suomen ensimmäinen varsinainen insinöörien yhdistys, Tekniska Fö-
reningen i Finland (TFiF).

165
 Teknikern-lehden julkaiseminen alkoi vuon-

na 1890.
166

 

Vuonna 1896 perustettiin Suomenkielisten Teknikkojen Seura (STS) edistämään suomen kieltä 
tekniikan ja teollisuuden alalla. Aloitteen Seuran perustamiseen katsottiin tulleen Suomen Teolli-
suuslehden taholta: sen kehotuksesta marraskuun 30. päivänä 1895 joukko helsinkiläisiä teknikoita 
kokoontui neuvottelemaan siitä, ”millä tavoin suomenkielisten teknikkojen kesken saataisiin ai-
kaan yhteistyö teknillisen suomenkielen kehittämistä ja viljelemistä varten”. Oli tarpeellista, että 
löytyisi paikka, jossa termit tarkastettaisiin ja seulottaisiin, ja josta ne levitettäisiin käytäntöön.

167
 

Lähes 40 osallistujaa kokoontui 28. tammikuuta 1896, ja yksimielisesti päätettiin perustaa seura, 
jonka tehtävänä olisi ”kehittää suomenkieltä ja kirjallisuutta teknillisillä aloilla, sanastoa laatimal-
la, esitelmillä, keskusteluilla ynnä muilla sopivilla keinoilla”. Keisarillisen senaatin vahvistettua 
säännöt pidettiin perustava kokous maaliskuun 5. päivänä 1896 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
talolla.

168
 

Teknillinen suomen kieli otti tuolloin vasta haparoivia alkuaskeliaan, ja sen kehittämistarve oli 
suuri. Korkeinta teknillistä opetusta oli annettu silloisessa Polyteknillisessä opistossa yksinomaan 
ruotsin kielellä aina vuoteen 1887 saakka. Vasta vuonna 1908 vahvistetuissa opistosta Teknilliseksi 
korkeakouluksi muutetun laitoksen säännöissä määrättiin suomen kieli pakolliseksi opetuskieleksi, 
mutta silloinkin vain osittain.

169
 

                                                           
162  Conway 1968: 58 
163  Nykänen 2014: 17 
164  Industriföreningens tidskrift 1865: 1, siteerannut Nykänen 2014: 17 
165  Nykänen 2014: 17; Michelsen 1999: 179 
166  Nykänen 2014: 18 
167  Teknillinen Aikakauslehti 1916: 42; ks. myös Ruuskanen 1970: 14; Michelsen 1999: 182 
168  Teknillinen Aikakauslehti 1916: 42; Talvitie 1936c: 83–84, Simola 1946a: 33 
169  Hilska 1966: 22 
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Vuonna 1910 kielikysymys nousi yhä vahvemmin pintaan, ja suomenkieliset teknikot perustivat 
yleisessä kokouksessaan yksimielisesti oman julkaisun, Teknillisen Aikakauslehden

170
, jonka näyte-

numero julkaistiin joulukuussa 1910 ja joka alkoi ilmestyä säännöllisesti vuonna 1911
171

. Oman 
lehden julkaisemista oli ehdotettu jo vuonna 1905 Tekniska Föreningenin hylättyä STS:n lehden-
toimitusyhteistyötarjouksen

172
.  

Lehden ensimmäinen päätoimittaja Sihtola
173

 kuvaa värikkäästi lehden perustamisen vaiheita 
Suomenkielisten Teknikkojen Seuran 30-vuotislehdessä: 

”Valtionapuun nähden ei ollut mitään toiveita, päinvastoin oli luultavaa, että 
jouduttaisiin heti alussa syytteeseen, koska painovapaus oli pikkumaisesti ra-
joitettu. Missään tapauksessa ei alistuttaisi tekemään Teknillisen Aikakaus-
lehden julkaisemisesta Painoasiain Ylihallitukseen anomusta, vaan ainoastaan 
ilmoitus.”  

 
Vaikka Sihtola toteaakin, että 
Painoasiain Ylihallituksen ”rette-
löinti olisi ollut mainio reklaami 
uudelle julkaisulle” ei se kuiten-
kaan oikeudenkäyntien ja leh-
den lakkauttamisen takia ollut 
toivottavaa. Asiat kuitenkin 
etenivät pelättyä suotuisimmis-
sa merkeissä, eikä ilmoituspape-
reiden ”reistraattorille” toimit-
tamisen jälkeen asiasta maini-
tusta instanssista enää mitään 
kuulunut. Kirjoituksiakin lehteen 
saatiin avustajilta eli jäsenkun-
nalta alkuinnostuksen huumassa 
jopa enemmän kuin lehden 
sivuille mahtui, vaikka muuta oli 
pelätty.

174
 

Teknillinen Aikakauslehti toimi 
tekniikan perustutkimuksen jul-
kaisukanavana, yleissivistävien 
artikkeleiden julkaisijana, insi-
nöörikunnan yhdyssiteenä ja 
uutislehtenä vuosikymmenten 
ajan, kunnes se 1970-luvulle 
tultaessa muuttui Insinööriuuti-

                                                           
170  ks. Michelsen 1999: 192–199; Nykänen 2014: 18; Teknillinen Aikakauslehti 1912: 1; ks. myös Teknillinen Aikakauslehti 

1961b: 104 
171  Simola 1946a: 33; Teknillinen Aikakauslehti 1960e: 39; ks. myös Michelsen 1999: 190 
172  Teknillinen Aikakauslehti 1916: 43–45; ks. myös Ruuskanen 1970: 14 
173  Sihtola 1926: 124–127 
174  Sihtola 1926: 126–127 
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set-sanomalehdeksi
175

. Vuonna 1912 Teknillinen Aikakauslehti määritteli tehtävänsä kansilehdel-
lään

176
: 

Teknillinen Aikakauslehti tahtoo olla teknillinen ammattilehti, jossa teknii-
kan eri alojen ja varsinkin oman maan teollisuuden kehitystä Seurataan. Siinä 
saavat teknilliset ja teknillis-tieteelliset työt julkisuuden. Se tahtoo muodostaa 
yhdyssiteen maan teknikkojen kesken, jossa näiden suorittaman työn tulokset 
ja kokemukset kootaan ja koettaa osaltaan korvata suomenkielisen ammatti-
kirjallisuuden puutetta. 

Teknillisen Aikakauslehden ohjelmaan kuuluu myöskin oleellisena osana ta-
loudellisten kysymysten käsittely, mikäli ne tekniikan kanssa joutuvat koske-
tukseen. 

Vuonna 1917 Suomenkielisten Teknikkojen Seuran toiminta laajeni kieliasioista yleisemminkin 
tekniikkaan ja talouteen, ja yhdistyksen nimi muutettiin Suomalaisten Teknikkojen Seuraksi, josta 
nimi neljäkymmentä vuotta myöhemmin muutettiin Suomen Teknilliseksi Seuraksi.

177
 Vielä 1940-

luvulle saakka termillä ”teknikko” kuvattiin kaikkia alan tutkinnon suorittaneita aina tohtorintutkin-
toon saakka. Insinööri-nimitys esiintyi teknikon rinnalla ja sitä käytettiin Teknillisestä Korkeakou-
lusta valmistuneiden tutkintotodistuksissa vuoteen 1943 saakka, jolloin astui voimaan asetus dip-
loomi-insinöörin tutkintonimikkeestä, jota kylläkin tuolloin pidettiin äänneasultaan täysin puhekie-
leen sopimattomana sanana.

178
  

Suomalainen tekniikan alan yhdistystoimintaväki seurasi Saksan vastaavaa yhdistystoimintakehi-
tystä. Suomenkielisten Teknikkojen Seuran vuosikokouksessa 1911 pohdittiin mahdollisuuksia 
saada insinöörejä hallintomiehiksi, ja vuosikokousesitelmässä pohdittiin saksalaisten virkaveljien 
mallia: Saksaan olivat kaksi vuotta aiemmin ”akateemisesti sivistyneet insinöörit” perustaneet 
keskuudessaan liiton tavoitteenaan saattaa siten toivomuksensa ja tarpeensa aiempaa paremmin 
lainsäätäjien huomioon. Saksassa puuhattiin perustetun organisaation muodostamista diplomi-
insinöörikamariksi, jolla olisi ollut etuinaan jäsenyyspakko ja verotusoikeus. Maamme oloihin pa-
remmin sopivaksi esitelmöitsijä kuitenkin katsoi Saksassa harjoitetun työnvälitystoiminnan.

179
  

Suomenkielisten Teknikkojen Seura aloittikin Teknillisen Aikakauslehden sivuilla paikanvälitystoi-
minnan vuonna 1914. Ensimmäisen ilmoituksen paikanhakijoita oli seitsemän, yksi sähköteknikko, 
kaksi konerakentajaa ja kolme kemistiä. Tutkintonsa paikanhakijat olivat suorittaneet Suomessa, 
Saksassa ja Itävallassa.

180
 

 

 

                                                           
175   Nykänen 2014: 19; Teknillinen Aikakauslehti 1950g: 437–439 
176  Aaltonen 1912: 1 
177  Ks. esim. Andersson 2016 
178  Ks. esim. Ahopelto 2009b: 6; Talvitie 1935a: 68–70; Leskelä 1948a: 257–258; Teknillinen Aikakauslehti 1948e: 335–336 
179  Tammenoksa 1912: 16 
180  Teknillinen Aikakauslehti 1914: 96 
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2.1 Suomenkielisten Teknikkojen Seurasta Suomalaisten Teknikko-
jen Seuraksi 

 

Suomenkielisten Teknikkojen Seuran viime vuosisadan vaihteen jäsentilaisuustoiminta oli luonteel-
ta hyvin samankaltaista kuin alueseurojen perustoiminta nykypäiviin saakka: jäsentilaisuusvuosi 
rytmittyi kuukausikokousten, sääntömääräisten vuosikokousten, retkeilyiden ja yritysvierailuiden 
sekä iltamien tahtiin. Kuukausikokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita esitelmien muodossa, 
retkeilyitä harrastettiin paikallisiin teollisuuslaitoksiin tai peräti kesäretkien muodossa kauemmas-
kin. Vaasassa oli jopa määritelty useiden vuosien ajan kevätekskursion suuntautuvan nimenomai-
sesti paikkakunnan ulkopuolelle. 

Heinäkuussa 1912 Suomenkielisten Teknikkojen Seuran kesäretkeilykohteena oli Imatra. Paikka-
kunnalla asuvat Seuran jäsenet olivat järjestäneet ohjelman ruokailuineen ja tehdasvierailuineen. 
Illalla oli lähdetty Ensosta moottoriveneen vetämällä proomulla Vuoksea ylös Vallinkoskelle ja 
sieltä ”automobileilla” Imatralle illalliselle ja kokousta pitämään. Koska seuran toiminta oli alkupe-
räisestä ”vaatimattomasta teknillisen terminologian ja kielen kehittämisestä” jo laajentunut ylei-
semmäksi ja painopiste toiminnassa siirtynyt työskentelyyn koko kotimaisen tekniikan hyväksi, 
päätettiin esittää seuralle uutta nimeä: Suomalaisten Teknikkojen Seura.

181
 Seuran nimikysymyk-

sestä keskusteltiin perusteellisesti vielä seuraavana vuonna
182

.  

Vuonna 1917 päätettiin vihdoin toimeenpanna yleinen jäsenäänestys seuran uudesta nimestä 
Teknillisen Aikakauslehden mukana jaettavia äänestyskortteja käyttäen; vaihtoehdot olivat Suoma-
laisten Teknikkojen Seura, Suomen Teknikkojen Seura ja jäsenkokouksen suosikki Teknikkojen Seu-
ra

183
, joista lopulta valittiin joulukuun kokouksessa käyttöön ensin mainittu.  

Nimiehdotuksen alkuperäinen antaja, Wuolle
184

, uskoi vuonna 1926 Suomalaisten Teknikkojen 
Seuran nimen nyt jääneen lopulliseksi. Toisin kuitenkin kävi, STS:n nimi muuttui vielä kertaalleen 
vuonna 1956, Suomen Teknilliseksi Seuraksi, ennen fuusioitumista Korkeakouluinsinöörien ja Ark-
kitehtien Liitto KALin kanssa Tekniikan Akateemisten Liitto TEKiksi.

185
  

Myös tekniikan sanastotyö jatkui hitaasti, pääosin talkoovoimin ja ”verraten vähäisin palkkioin”, 
välillä hyvinkin epävarmasti, mutta vihdoin vuonna 1917 voitiin todeta työ saatetuksi valmiiksi ja 
uutta tekniikan alan sanastoa tarjottiin jäsenten hankittavaksi. Ensimmäisten painoarkkien tosin 
todettiin jo jääneen jälkeen tekniikan nopeasta kehityksestä

186
. Kirjansitojalta teos saatiin keväällä 

1919.
187

 Vuonna 1913 sanastotyön vaikeutta kuvasi seikkaperäinen mielipidekirjoitus tuon työn 
tavoitteista

188
:  
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187  Teknillinen Aikakauslehti 1917: 10, 148; Teknillinen Aikakauslehti 1919: 73–74; Simola 1946a: 33; Michelsen 1999: 186 
188  Kaario 1913: 71 
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”Teknillisten sanojen tulisi olla täysin määriteltyjä – eri käsitteillä pitäisi olla 
omat määrätyt sanansa, joita ei saisi käyttää toisia käsitteitä tarkoitettaessa. 
Samalla tulisi niiden olla niin selitettäviä kuin mahdollista s.t.s. että sana it-
sessään antaisi jonkunlaisen selvityksen siitä, mitä sillä tarkoitetaan. Sitä pait-
si olisi sanat saatava mahdollisimman lyhyiksi.”  

Joulukuun 1913 vuosikokouksessa
189

 Suomenkielisten Teknikkojen Seuran puheenjohtaja, profes-
sori A. L. Hjelmman selosti niitä toimenpiteitä, so. kirjelmiä, joihin hän työn jouduttamiseksi oli 
ryhtynyt. Kontrahdin mukaisesti työn oli pitänyt valmistua 1. tammikuuta 1913 mennessä, mutta 
takuista ja allekirjoitetuista sakkositoumuksista huolimatta ei näin ollut tapahtunut. Kokousväki 
pohti toimittajille lähetettävän kirjelmän sanamuotoa ja mietti, ettei silti olisi sopivaa kuitenkaan 
vedota sakkomaksuun. Niinpä Tampereelle lähti kirjelmä, jossa lausuttiin, että Suomenkielisten 
Teknikkojen Seura oli vakavasti huolissaan sanastotyön valmistumisesta ja pyytää näin ollen toi-
mittajia ryhtymään tarmokkaisiin toimenpiteisiin sen valmistamiseksi. Toimitustyön kun olivat 
vuonna 1910 ottaneet hoitaakseen seuran kolme maaseutujäsentä alkuperäisten toimittajien työn 
olennaisesti viivästyttyä

190
. 

Suomenkielisten Teknikkojen Seuran 1910-luvun esitelmänaiheita olivat muun muassa V. Tam-
menoksan esitelmä insinöörit hallintomiehiksi

191
, tohtori-insinööri B. Mitrofanoffin yksityiskohtai-

nen, skioptikonkuvilla
192

 valaistu esitelmä akkumulatoreista
193

, insinööri O. Ollilan selittely erilaisis-
ta karttojen monistelutavoista

194
 ja insinööri E. Keson ansiokkaaksi mainittu esitelmä keskuslämmi-

tyslaitoksista
195

. Ins. Vuorisen syksyn 1919 esitelmä ”Tarvitseeko Suomi sotalaivastoa” oli ollut 
ajankohtaisuudessaan vakava.

196
 

Erityistä mielenkiintoa oli 1910-luvulla herättänyt professori G. Kompan esitelmä sähkökemiallisen 
teollisuuden mahdollisuuksista Suomessa

197
, samoin insinööri S. Heiniön skioptikonkuvilla va-

laisema esitelmä rautateittemme uusimmista matkustajavaunuista
198

 ja insinööri K. Tavastin esi-
telmä Vaasan kaupungin vesijohtolaitoksen veden otto- ja suodatinlaitoksista. Viimeksi mainitun 
laitoksen oli rakentanut esitelmöitsijä itse, ja todettiin vesijohtolaitoksen tulleen ”tuntuvalla mää-
rällä halvemmaksi kuin aikaisemmat ehdotukset”

199
. Vaasan pohjavesi- ja vesijohtojärjestelmän 

edistyksellisyyttä korostettiin vielä vuoden 1923 artikkelissa, jossa varoitettiin lavantautiepidemi-
oista kaupungeissa, joissa Kuopion tavoin käytettiin pintavettä

200
.  

Vuonna 1916 käytiin Teknillisen Aikakauslehden ja sisarlehti Teknikernin palstoilla suorasanaista 
väittelyä siitä, kannattaako teollisuutemme palkata ulkomaisia teknikoita, jotka eivät osaa edes 
työntekijäin kieltä, kun vähintään yhtä päteviä kotimaisiakin olisi tarjolla. Päätoimittaja Jalo Aalto-
nen kävi kiivaasti nimimerkki Deantuksen ulkomaisia teknikoita ohi kotimaisten suosivia näkemyk-
siä vastaan, ja takaisin lyötiin kutsumalla Suomenkielisten Teknikkojen Seuraa ”kansallis-isän-

                                                           
189  Teknillinen Aikakauslehti 1914: 72 
190  Teknillinen Aikakakuslehti 1916: 45–46; Talvitie 1936c: 84 
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193  Teknillinen Aikakauslehti 1913: 95  
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maallis-filologiseksi”. Kaksi ensimmäistä määrettä kelpasivatkin, mutta filologiseksi eivät STS:n 
toimitus- ja johtokunta varsinaisesti itseään kokeneet. ”Kansan, joka tahtoo käydä täysi-ikäisestä, 
täytyy kyetä itse johtamaan teollisuutensa”, totesi päätoimittaja Aaltonen vuotta ennen maamme 
itsenäistymistä. 

201
 

Suomenkielisten Teknikkojen Seura juhli 20-vuotista taivaltaan vaatimattoman juhlakokouksen 
merkeissä, ”nykyisten aikojen vallitessa”. Sotaan ei myöhemminkään tavattu viitata suoraan. Maa-
liskuun 1916 numero oli kuitenkin juhlanumero ja siihen oli koottu paitsi merkkipäivää valaisseita 
kirjoituksia, myös muotokuvakokoelma seuran toimihenkilöistä sekä tavanomaista laajempi teknil-
linen osasto.

202
  

Vuoden 1918 Teknillisen Aikakauslehden numeroita leimasivat Suomenkielisten Teknikkojen Seu-
ran vapaussodan uhreiksi joutuneiden jäsenten muistokirjoitukset, mutta edellisenä vuonna jäl-
leen vireille laitettu seuran nimenuudistusasia lopulta myös eteni: seuran uudeksi nimeksi valikoi-
tui Suomalaisten Teknikkojen Seura.

203
 Seuraan perustettiin myös uusia alaosastoja: sähköteknilli-

nen ammattiklubi 1918 ja kemiallinen osasto vuonna 1919
204

. 

Vuonna 1919 Suomalaisten Teknikkojen Seuran kevätretkeilyn merkeissä oli aikomus suunnata 
ulkomaille, Tallinnaan, ”sikäläisten virkaveljien” kutsusta. Tarkoituksena oli ollut, että he perustai-
sivat vastaavanlaisen teknikkojen seuran, mutta kriittinen ajankohta oli ollut toiveen toteutumisen 
esteenä. Tämän vuoksi matkaa päätettiin siirtää tuonnemmaksi.

205
 

Suomalaisten Teknikkojen Seuran kokoukset kestivät toisinaan nykymittapuun mukaan hyvin pit-
kään. Esimerkiksi kesäkuussa 1919 Hankoniemessä järjestetty kokous esitelmineen päättyi klo 2.30 
aamulla, jonka jälkeen kokousväki vielä lähti katsomaan satamalaitteita.

206
 

1920-luvulla esitelmätoimintaa jatkettiin ajankohtaisaiheiden parissa. Vuonna 1921 yli-insinööri T. 
W. Salonen puhui painovoimasta ja tohtori O. Turpeinen ”vitamineista”. Yli-insinööri E. W. Skog-
strömin esitelmä vuonna 1922 puolestaan käsitteli maanteiden kunnossapitoa ja automobiililii-
kennettä insinööri A. E. Normannin esitelmöidessä psykologiasta suurteollisuudessa. Insinööri V. 
M. J. Viljanen nosti keskustelukysymykseksi aiheen ”teollisuutemme ja nykyinen verotuspolitiik-
ka”.

207
 Esperantoa taitaneiden jäsentensä aloitteesta Suomalaisten Teknikkojen Seura isännöi XIV 

kansainvälisen esperantokongressin insinöörien kokousta Helsingissä elokuussa 1922
208

.  

Kone Oy kertoi 1920-luvun alkaessa toimittaneensa jo 160 hissiä. Ensimmäiset sata lueteltiin ilmoi-
tuksessa osoitteen tarkkuudella. Yksi oli rakennettu Vaasaankin, Kronan Ab oli tilannut tavarankul-
jetushissin. Vuoteen 1923 tultaessa Stockmann mainosti olevansa maan ainoa tavaratalo. Kone Oy 
puolestaan kertoi tuolloin yritykseltä hankitun ja tilatun jo 253 hissiä.

209
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Vuonna 1924 nostettiin Teknillisen Aikakauslehden palstoilla jälleen esiin huoli teknikoiden vähäi-
syydestä poliittisessa toiminnassa. Osasyynä hallitusvallan teknikkopiirejä kohtaa osoittamasta 
kylmäkiskoisuudesta pidettiin poliittisten vaikutusmahdollisuuksien olemattomuutta; teknikot 
eivät olleet poliittisesti riittävän valveutuneita. Tästä seurauksena valtio ei tukenut teknillisiä seu-
roja kuten esimerkiksi maanviljelyksen piirissä toimivia yhdistyksiä: yhdelläkään teknillisellä seural-
la ei ollut varaa palkata edes kokopäiväistä sihteeriä, muista toimihenkilöistä puhumattakaan. 
Eduskuntaankaan ei ollut teknikoita päässyt, liekö enemmin pyrkinytkään.

210
 Seuraavana vuonna 

maininnan arvoiseksi todettiin yli-insinööri Martikaisen selostus matkastaan Kööpenhaminan tie-
kongressiin.

211
 

Vuonna 1925 julkaistiin Teknillisessä Aikakauslehdessä Teknillisille Seuroille kehotus toimittaa 
perustietonsa joko Tekniska Föreningens Förhandlingarin tai Teknillisen Aikakauslehden toimituk-
seen. Tarkoituksena oli tutustuttaa seuroja toisiinsa ja siten mahdollistaa niiden yhteistoimintaa. 
Tarve yhdistysten ja seurojen yhteystietojen keräämiseen oli noussut ”teknillisen viikon” järjeste-
lyiden kariuduttua jo potentiaalisten osallistujien tavoittamisen vaikeuteen.

212
 

Kyselyyn vastasivat välittömästi Vaasan Teknikkojen Seura, Suomen Konemestariliitto – Finska 
maskinmästare förbundet r.y., Suomen Paperi-insinööri Yhdistys, S. V. R. Konepajojen Työnjohta-
jayhdistys, Tampereen Teknilliset r.y., Åbo Teknici r.f. ja Oulun Teknillinen Seura

213
. Joulukuun nu-

merossa julkaistiin vielä marraskuun lehden painoon mentyä kyselyyn vastanneet: Suomen Teolli-
suusteknikkojen Liitto, Tampereen Teknillinen Seura – Tekniska Klubben i Tammerfors, Kemiska 
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Sällskapet i Åbo, Tekniska Klubben i Kotka och Kymene Elvdal sekä Tekniska Klubben i Wasa. Siten 
maamme teknillisiksi alueseuroiksi voitiin laskea ilmoittautuneen kaikkiaan kaksitoista yhdistys-
tä.

214
 

Vuonna 1926 järjestettiin ensimmäistä kertaa edellisenä vuonna järjestelyiden osalta vastatuuleen 
joutunut ”tekniikan viikko”

215
. Teknillisen opetuksen tehokkuuteen viitanneessa esitelmässä mm. 

ehdotettiin, että maamme teknilliset Seurat asettaisivat ”pysyväisen valiokunnan teknillistä ope-
tusta tukemaan ja kehittämään”.

216
 Liittotasolla tästä nykypäivänä huolehtiikin tekniikan akatee-

miset TEKin koulutusvaliokunta, alueseuratasolla poikkeuksena Vaasan Teknillisen Seuran yhteis-
työelimeksi vuonna 2012 perustama yliopistovaliokunta VTSVYTEK

217
.  

Vaikka tekniikan viikko osoittautuikin ansiokkaaksi, ei uusia tekniikan viikkoja suunnittelemaan 
valittu toimikunta kokoontunut kertaakaan

218
. Kesti vuoteen 1932 pohtia, kannattaisiko sitä järjes-

tää uudelleen
219

, kunnes vuonna 1946 päädyttiin järjestämään vastaava tapahtuma, kahden päivän 
mittaiset insinööripäivät, joiden ohjelmassa korostui energian hankkiminen ja sen rationalisoimi-
nen

220
. 

Vuoden 1926 esitelmänaiheisiin kuuluivat mm. arkkitehti, professori Carolus Lindbergin ”kauniilla 
varjokuvilla valaistu” esitys Suomen historiallisten kirkkotyyppien kehityksestä

221
 sekä ins. Eero 

Erkon aihe ”Tieteen ja teollisuuden yhteistoiminta Amerikassa”. Jälkimmäinen esitelmöitsijä kertoi 
”amerikkalaisen öljynrafinoimisliikkeen” palveluksessa toimiessaan havainneensa, että toisin kuin 
Euroopassa, Amerikassa tiede palveli elämää suoranaisemmin periaatteen ”tieteellinen arvo ei ole 
mikään todellinen arvo, ennen kuin sitä voi käytännössä sovelluttaa” viitoittamaa latua. Esitelmöit-
sijä toi esiin myös sen, että Amerikassa hänen kokemuksensa mukaan tieteen kehityksessä ja yleis-
tämisessä toimivat paljon myös teknillistieteelliset seurat, joihin liittymistä useat teollisuuslaitok-
set pitivät henkilökunnalleen melkeinpä pakollisena. Esitelmä herättikin vilkasta keskustelua mm. 
amerikkalaisen tieteen laadusta, johon kokousväki suhtautui varsin skeptisesti.

222
 

Vuonna 1926 pohdittiin perusteellisesti myös Suomalaisten Teknikkojen Seuran jäsenmäärän li-
säämistä ja yleistä aktivoitumista yhdistyksen kokouksiin osallistumisessa.

223
 Sama huoli kokous-

osanoton hiipumisesta oli samaan aikaan myös Vaasassa (ks. alaluku 4.2).  

Jäsenmaksujakin maksettiin turhan kitsaasti, mikä kuormitti jäsenmaksujen kerääjiä: Suomalaisten 
Teknikkojen Seuran jäsenmaksut käytiin keräämässä jäsenten kotoa. Vuonna 1927 voitiin jäsen-
maksut pyytää maksamaan Kansallis-Osake-Pankin pääkonttoriin ”Suomalaisten Teknikkojen Seu-
ran juoksevalle tilille” ennen huhtikuun 15. päivää, ”jolloin maksujen kokoaminen muilla keinoilla 
alkaa”, mutta kotikäynneiltä ei vieläkään vältytty.

224
 Harva nykyrahastonhoitaja taitaisi ehtiä ko-
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puttelemaan jäsenten oville jäsenmaksunkeruumielessä, joskin tuo tapa saattaisi jopa tuottaa 
vienoja maksukehotuksia tuottoisamman tuloksen.  

Suomalaisten Teknikkojen Seuran sihteeri Simola pohti pääkirjoituksessaan syyskuussa 1926 keino-
ja kokousosallistumisen aktivoimiseksi ja jäsenten toisiinsa tutustuttamiseksi – mm. esitelmät eivät 
saaneet olla liian tarkkoja ammatillisia erikoiskysymyksiä käsitteleviä, vaan niiden tuli kiinnostaa 
yleisellä tasolla kaikkia teknikoita, ja kokousten jälkeen piti voida jatkaa yhdessä oloa ja toisiinsa 
tutustumista.

225
 Nykytermein verkottumista ja vapaamuotoista keskustelua kaivattiin jo tuolloin. 

Seuraavana vuonna olikin pohdittu erityisen klubimestarin tarpeellisuutta Suomalaisten Teknikko-
jen Seuralle. Osanottajien määrä vaikutti laskevan kokouksesta toiseen, joten jotain koettiin tar-
peelliseksi tehdä, jotta seuran jäsenet viihtyisivät yhdessä.

226
 

”Klubimestarin asia olisi keksiä keinoja, jotta yhä laajentuvan Seuram-
me jäsenet tulisivat tuntemaan toisensa, sekä vilkastuttaa Seuran ko-
kouksia, joihin osanottavien luku vuosi vuodelta näyttää supistuvan. 
Jos kokouksilla on liian virallinen leima, ei siellä viihdy eikä sinne mielel-
lään mene.” 

 

2.2 Suomen ensimmäiset teknilliset seurat 

 

Tekniska Klubben i Tammerfors – Tampereen Teknillinen Seura perustettiin vuonna 1893, kolme 
vuotta ennen Suomenkielisten Teknikkojen Seuraa. Helmikuussa 1894 perustettiin Vaasassa ruot-
sinkielinen Tekniska Klubben i Vasa ja vuotta myöhemmin, 1895, Viipurin Teknillinen Klubi.

227
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Tampereen Teknillisen Seuran perustamiskokous järjestettiin Kaupunginhotellissa, koollekutsujana 
tie- ja vesirakennushallituksen silloinen piiri-insinööri K. Snellman. Seura liittyi Tekniska Föreningen 
i Finlandin alaosastoksi, ja itsenäiseksi yhdistykseksi se siirtyi vuonna 1920. Tampereen Teknillinen 
Seura toimi ensimmäisinä vuosikymmeninään aktiivisesti sekä puhtaasti ammatillisten asioiden 
että yleisten teollisuuteen ja liike-elämään liittyneiden teknillisten kysymysten parissa. Seura vai-
kutti vahvasti myös Tampereen kaupungin kehitykseen toimien kaupungin epävirallisena ”kunnal-
listeknillisenä lautakuntana”.

228
  

Saatuaan oman huoneiston rakennuttamastaan hotelli Tammerista seuran toiminta muokkaantui 
aiempaa klubimaisemmaksi. Alkuaan ruotsinkielisestä seurasta muodostui vuosikymmenten varrel-
la myös kaksikielinen, nyttemmin käytännössä suomenkielinen yhdistys.

229
  

Tampereen Teknillinen Seura teki toimintansa alku-
aikoina Tampereen kaupungille aloitteita sekä antoi 
lausuntoja mm. Tampereen vesijohtolaitoksen ra-
kentamisesta, vuonna 2016 vihdoin päätöstasolle 
edenneestä

230
 sähköraitiotielaitoksen perustamises-

ta Tampereelle, paloaseman sijoituspaikasta ja uu-
den Hämeensillan rakentamisesta sekä teknisen 
opetuksen kehittämisestä Tampereella. Esitelmien 
lisäksi yritysvierailut ja retket kuuluivat seuran oh-
jelmaan alusta saakka. Pohjarahastoksi omaa huo-
neistoa varten koottiin jo vuonna 1901 82 silloista 
markkaa.

231
 

Jyväskylän Teknillinen Seura perustettiin vuonna 
1901, mutta muutaman vuoden jälkeen se lakkasi 
toimimasta, ja aiemmasta samannimisestä seurasta 
tietämättä vuoden 1941 puuhamiehet perustivat 
uuden, samannimisen seuran. Vuonna 1909 perus-
tettiin kaksi teknillistä seuraa, Kuopion Teknillinen 
Seura ja Oulun Teknillinen Seura.

232
  

Kuopion Teknillisen Seuran ensimmäisten vuosien 
tärkeimmäksi esillä olleeksi kysymykseksi mainitaan 
vesijohtolaitos, jota vastustettiin yksimielisesti – 
seura piti ”vuorikaivojen” rakentamista vesijohtoa 
parempana ratkaisuna. Alkuvuosinaan seura ko-
koontui Seurahuoneelle, mutta osa jäsenistöstä piti 
paikkaa liian huonomaineisena, ja seura päätyi kiin-
teän kokouspaikan puutteessa kokoontumaan eri 
klubien takahuoneisiin.

233
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229  Vrt. Reijonen 1968: 22 
230  www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-ja-katusuunnittelu/raitiotie.html 16.12.2016 
231  Ks. www.tampereenteknillinenseura.fi/tts_info/historia/ 23.6.2016; Reijonen 1968: 23; 359,60 euroa vuoden 2015 

rahana, apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FINapps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 23.6.2016 
232  Ks. liite 5 
233  Reijonen 1965b: 30–31; lehtileike vuodelta 1909, lehdestä ei mainintaa 
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Tekniska Klubben i Björneborg – Porin Teknillinen Seura perustettiin syyskuussa 1918 ja se hyväk-
syttiin anomuksesta Tekniska Föreningen i Finlandin ”tytärseuraksi” saman vuoden joulukuussa. 
Ensimmäisten vuosien kokousmäärät vaihtelivat alle yhdestä kahdessa vuodessa keskimäärin vii-
teen. Ekskursioita tehtiin seuran alkuvuosina mm. Porin Paperitehtaan rakennustyömaalle ja Porin 
puhelinlaitokseen, samoin pari huvimatkaa Mäntyluotoon. Toisin kuin kuopiolaiskollegansa, Porin 
Teknillisen Seuran jäsenet pitivät vesijohtolaitoksen rakentamista kiirehtimisen arvoisena asia-
na.

234
  

Toukokuussa 1919 oli vuorossa tämän tutkimuksen caseyhdistys, Vaasan Teknillinen Seura. VTS:n 
arvellaan olevan ensimmäinen paikallisseura, joka teki jo säännöissään päätöksen STS:n jäseneksi 
liittymisestä

235
. Seuraavia alueseuroja saatiin odottaa sotavuosiin saakka. 

Kahdeksasta maamme vanhimmasta teknillisestä seurasta puolen tusinaa on yhä toiminnassa. 
Kuopion Teknillisen Seuran toiminta hiipui 1990-luvun tienoilla, mutta toiminta käynnistettiin uu-
delleen 2010-luvun alussa ja Jyväskylän Teknillinen Seura on uudelleenperustamisestaan lähtien 
toiminut jokseenkin normaaliin tahtiin. Viipurin Teknillinen Klubi lakkasi toimimasta sodan jälkeen 
ymmärrettävistä syistä, ja Tekniska Klubben i Vasan toiminta hiipui 2000-luvulle tultaessa. Tampe-
reen, Porin, Oulun ja Vaasan Teknilliset Seurat ovat yhä maamme jäsenmääriltään suurimpia ja 
monesti myös aktiivisimpia alueseuroja. 

 

 

2.3 Vaasan Teknikkojen Seuran alkutaival 

 

Syyskuussa 2013 Vaasan kaupungin teknisestä virastosta löytyneet Vaasan Teknillisen Seuran en-
simmäisten vuosikymmenten pöytäkirjat ovat tarkentaneet nk. maaseutuyhdistysten realismia 
aikakautena, jolloin valtakunnallisessakin Suomen Teknikkojen Seurassa oli alle tuhat jäsentä, ja 
alan lehtiartikkeleissa pohdittiin mm. viemäriverkoston rakentamisen taloudellista mielekkyyttä, 
sähkövalaistuksen ylellisyysleimaa ja laadittiin talkootyönä suomenkielistä tekniikan sanastoa. 

Vaasan Teknillisen Seuran alkuvuosikymmenten aikana yhdistys toimi lausunnonantajana monissa 
kaupunkia koskeneissa asioissa; ikään kuin epävirallisena kaupungin teknisenä lautakuntana. VTS 
mm. yritti ratkaista asuntopulakysymystä ja jopa menestyksekkäästi ”teki propagandaa” teolli-
suuskoulurakennuksen saamiseksi Vaasaan. Samalla ehdittiin järjestää yritysvierailuita, naamiaisia, 
illallistanssiaisia ja luentoja mitä erilaisimmista aiheista soiden kuivatuksesta radiotekniikkaan ja 
keinosilkistä moottoreihin. 

Keväällä 1919 Teknillisessä Aikakauslehdessä kehotettiin maaseutujäseniä harkitsemaan oman 
alueseuran perustamista

236
. Vaasassa toimeen tartuttiin saman tien, ja koska paikkakunnalla jo 

                                                           
234  Reijonen 1965a: 87; Teknillinen Aikakauslehti 1968f: 63–64 
235  Roth 1967: 91 
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neljännesvuosisadan toiminut Tekniska Klubben i Vasa edelleen pysyi jyrkästi yksikielisen ruotsin-
kielisyyden kannalla

237
, kutsu perustamiskokoukseen postitettiin toukokuussa 1919. Perustamisko-

koukseen 17. toukokuuta 1919 Vaasan Suomalaiselle Klubille saapui 15 miestä; perustajajäseniksi 
merkittiin myöhemmin kaikkiaan 26 henkilöä

238
.  

Perustamiskokouksessa päätettiin yksimieli-
sesti perustaa Vaasaan suomalainen teknilli-
nen seura, joka alaosastona liittyisi Suoma-
laisten Teknikkojen Seuraan

239
. Vaasan Tek-

nikkojen Seuran säännöt julkaistiin Teknilli-
sessä Aikakauslehdessä Suomalaisten Tek-
nikkojen Seuran marraskuun 1 päivän 1919 
kokouksen päätöksen mukaisesti

240
. VTS:n 

jäsenkunta on alusta saakka koostunut kor-
keakouluinsinöörien lisäksi myös muista 
tekniikan tai teollisuuden alalla toimivista 
henkilöistä

241
.  

Vaasan Teknikkojen Seuran ensimmäiseen 
johtokuntaan valittiin perustamiskokouksen kolme koollekutsujaa: puheenjohtajaksi insinööri Olli 
Martikainen, varapuheenjohtajaksi arkkitehti Alfred Wilhelm Stenfors ja rahastonhoitajaksi insi-
nööri Wäinö A. Syrjänen, sekä sihteeriksi arkkitehti Artturi Helenius

242
. Puheenjohtaja Martikainen 

muutti kuitenkin Helsinkiin jo VTS:n ensimmäisen toimintavuoden aikana, kevättalvella 1920, osal-
listuen sittemmin siellä aktiivisesti Suomalaisten Teknikkojen Seuran toimintaan

243
.  

Vaikka Vaasan Teknikkojen Seuran alkuvuosia leimasikin kieltolaki, ei siihen – sen enempää kuin 
sen päättymiseen – koettu seuran pöytäkirjoissa tarvetta viitata. Mitä nyt mainittiin perustamisko-
kouksen pöytäkirjan lopussa, että ”aika kului rattoisasti pikkutunneille asti ja Etelä-Pohjanmaan 
kotitaloustuotteet havaittiin juomina ulkolaisten [sic] veroisiksi”

244
. 

Ensimmäisen toimintavuotensa aikana Vaasan Teknikkojen Seura (VTS) kokoontui perustamisko-
kouksen lisäksi neljästi, ja jäsenkunnasta keskimäärin puolet kävi kokouksissa. Nelimiehisen johto-
kunnan kokouksia järjestettiin kolme. Lokakuun 11. päivänä 1919 tarkastettiin ja lopullisesti hyväk-
syttiin arkkitehtien Björklund ja Helenius (Ortela) yhteisesti sommittelema merkki, joka esittää 
säkenöivää alasinta mutterin keskellä ja luonnokset Vaasan Teknillisen Seuran yhä käytössä ole-
vaksi merkiksi talletettiin seuran arkistoon.

245
 

                                                                                                                                                                 
236  Routala 1919: 107–108 
237  Kuusamo 1953: 145 
238  Roth 1967: 91; ks. Ahopelto 2014a: 3, 11–14 
239  ks. Ahopelto 2014a: 3, 11–14 
240  Teknillinen Aikakauslehti 1919: 378–380 
241  www.vaasanteknillinenseura.fi/Jasenyys/saannot.html 2.4.2016; ks. myös Halonen 1960: 491 
242  Ahopelto 2014a: 79 
243  ks. Ahopelto 2014a: 15–16 
244  Helenius 1919; Tuomisto 1959; Ahopelto 2014a: 11 
245  Helenius 1920: 221, Ahopelto 2009b: 6 
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Vuoteen 1999 mennessä mainitut alkuperäisluonnokset olivat valitettavasti kadonneet, mutta 
Vaasan Teknillisen Seuran silloinen isäntä Ahopelto

246
 digitoi mm. seuran tunnuksella varustetuista 

kirjekuorista ja tiedotteista löytyneen alkuperäisen mallin mukaisen logon jatkossakin helposti 
Seuran julkaisuissa käytettäväksi. Vaasan Teknillinen Seura on käyttänyt koko olemassaolonsa ajan 
samaa, alkuperäistä logoaan.

247
  

 

   

Kuva 15 Luonnos kutsukirjeeksi Vaasan Teknikkojen Seuran perustavaan kokoukseen tou-
kokuussa 1919

248
  

                                                           
246  tämän kirjoittaja toimi Vaasan Teknillisen Seuran isäntänä vuosina 1999–2002 ja on toiminut seuran puheenjohtajana 

2003 alkaen vastaten vuodesta 1999 lähtien myös seuran viestinnästä sekä Internet-sivuista ja some-näkyvyydestä 
247  Helenius 1920: 221, Ahopelto 2009b: 6 
248  Vaasan Teknillisen Seuran arkistot 
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Kuva 16 Ote VTS:n säännöistä vuodelta 1919
249

 

 

 

Ajankohtaisaiheisia esitelmiä pidettiin kaikissa kokouksissa tutun Suomalaisten Teknikkojen Seuran 
mallin mukaisesti. Ensimmäisenä uudessa vaasalaisseurassa esitelmöi yhdistyksen tuore puheen-
johtaja, insinööri Olli Martikainen aiheesta ”Etelä-Pohjanmaan vesistöjen soveliaisuudesta käyttö-
voiman saamiseksi”. Seuraavassa kokouksessa johtaja K. Turja esitelmöi margariinin valmistamises-

                                                           
249  Teknillinen Aikakauslehti 1919: 378–380 
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ta ja rakennusmestari K. A. Huovinen alusti asuntopulakysymyksestä. Vuoden kahden viimeisen 
kokouksen esitelmien aiheina olivat insinööri Aale Roosin aihe ”voima ja sen käyttö nykyaikaisen 
teollisuuden palveluksessa” sekä rakennusmestari J. Kurikan selostus Helsingissä pidetyistä raken-
nuspäivistä.

250
 

 

    

       
 

Kuva 17 Vaasan Teknikkojen Seuran alkuperäisen mallin mukainen logo sekä Vaasan Teknil-
lisen Seuran VTS97½-tunnus 

 

Vuonna 1920 Vaasan Teknikkojen Seuran esitelmänaiheena oli mm. insinööri Havon alustus ”suo-
maiden synty”. Arkkitehti Matti Björklund esitti kokoukselle laatimansa suunnitteluluonnoksen 
kylpylaitokseksi Kynsiluodon saarelle ja arkkitehti Stenfors teki selkoa A/B Theatrum O/Y:n Vaasas-
sa julistamasta piirustuskilpailusta ja sen tuloksista. Insinööri Arvo Vuorenmaa puolestaan kertoi 
kaupunkien viemärivedestä ja Portland-sementistä ja sen valmistuksesta, sekä arkkitehti Art. Hele-
nius kylpylöistä ja saunoista. Arkkitehti Stenfors esitelmöi myös Suomalaisten Teknikkojen Seuran-
kin kokousta puhuttaneesta Tampereen teknillisen oppilaitoksen ”uudesti järjestelystä” sekä selos-
ti laatimiaan Vaasan Osakepankin Kurikan konttorin rakennuspiirustuksia sekä itse rakennusta-
paa.

251
 

Seuraavana vuonna vaasalaisteknikot kokoontuivat kuulemaan insinööri Aale Roosin esitelmää: 
Taylorin systeemi ja sen sovittaminen. Insinööri E. Kuusamo esitti kysymyksen höyrykattiloiden 
tarkastuksesta ja arkkitehti A. V. Stenfors selosti laatimiansa piirustuksia uudesta navettaraken-
nuksesta Västilän maatilalle Ilmajoella. Vuosikokouksessa insinööri J. Mikkeli esitelmöi aiheesta 
”Keinotekoinen vesitys, sen suorittaminen ja merkitys maanviljelyksen edistämiseksi maassam-
me”.

252
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Pahana takaiskuna Vaasan suomenkielisten teknikoiden keskuudessa koettiin Vaasan teollisuus-
koulun ”suomalaisen osaston” lakkauttaminen valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1920

253
. Ruot-

sinkielinen opetus jatkui entisellään.
254

 

Myös isojako puhutti insinööri Jalmari Vitikan esitelmän aiheena vuonna 1921, samoin arkkitehti 
Artturi Heleniuksen esittämä keskustelukysymys siitä, mihin Vaasan kaupunkiin rakennettavaksi 
aiottu museorakennus olisi sijoitettava. Keväällä kokoonnuttiin Hietalahden huvilalla kuulemaan 
insinööri Buurin aihetta ”Laivanrakennus, etupäässä erilaisten rakennusaineiden käyttö nykyaikana 
laivojen rakennuksessa”. Syksyllä olivat vuorossa vielä insinööri Tuure Öhman: ”Imukaasumoottorit 
ja niiden käyttö” sekä insinööri Vuorenmaa: ”Tiiliteollisuudesta, etupäässä Vedenojan tiilitehtaan 
uunilaitoksista. Rakennusmestari Huovinen selosti asuntokysymyksen viimeisiä vaiheita”.

255
 

Vuonna 1922 Vaasan Teknikkojen Seura tutustui 
Vaasan Höyryleipomon uuteen leipätehtaaseen. 
Suomalaiselle Klubille palattua insinööri Roos selosti 
leivän tehdasmaista valmistusta ja tämän valmistus-
tekniikan kehitystä. Rakennusmestari Huovinen 
alusti kysymyksen nykyisistä työoloista ja keinoista 
niiden parantamiseksi ja arkkitehti Art. Helenius 
puolestaan alusti kysymyksen toimenpiteistä työte-
hon kohottamiseksi. Seuraavana vuonna insinööri 
Roos teki selkoa ammattitaidon edistämistä varten 
asetetun toimikunnan toiminnasta ja insinööri E. 
Kuusamo työ- ja tehdaskoneiden suojuslaitteista 
tapaturmien välttämiseksi teollisuuslaitoksissam-
me.

256
 

Vuonna 1924 Vaasan Teknikkojen Seuran arkiston 
säilyttämistä varten päätettiin ostaa ”erikoinen 
kaappi”. Arkkitehti A. V. Stenfors selosti Kauppapuis-
tikko 15:een viidelle autolle laatimaansa autotalli-
suunnitelmaa. Vuosikokousväkeä puhutti, millä 
saataisiin jäsenten osanotto kokouksiin vilkkaam-
maksi. Uusin tekniikkakin löysi tiensä seuran ko-
kouksiin: jäsen A. Roos esitelmöi radiotekniikan 
historiasta, sen synnystä ja kehityksestä; samalla, 

todennäköisesti ensimmäistä kertaa Vaasassa
257

, oli radiota kuunneltu. Puheenjohtaja Kuusamo 
alusti kysymyksen miten saada seuran toiminta vilkkaammaksi, ja seuraavassa kokouksessa keskus-
teltiin Vaasan Teknikkojen Seuran edistymismahdollisuuksista. Vuoden viimeisessä kokouksessa 
jäsen Pohjonen piti esitelmän Emersonin tehokkuusjärjestelmästä.

258
 

Tammikuussa 1925 jäsen Huovinen ilmoitti rakennusmestari H. Myntin lahjoittavan Vaasan Tek-
nikkojen Seuralle teknillisten aikakauslehtien lainaamisen järjestämiseen tarvittavan kaapin. Hel-

                                                           
253  Teknillinen Aikakauslehti 1920: 322 
254  Ahopelto 2009b: 11; ks. myös Roth 1961: 514–515 
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256  Ahopelto 2014a: 32; Roos 1922 
257  Ignatius 1944: 3; vrt. Hilska 1966: 21; Roth 1967: 92 
258  Ahopelto 2014a: 32; Roos 1924 
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mikuussa päätettiin kiitollisina merkitä pöytäkirjaan rakennusmestari H. Myntin lahjoitus seuralle, 
arkistokaappi, josta jäsen A. Helenius laatii piirustuksen. Suomalaisen Klubin johtokunta oli luvan-
nut kaapille paikan huoneistostaan, jonka tiloissa seura tuolloin kokoontui.

259
  

Vaasan Teknikkojen Seuran jäsen Vuorenmaa esitteli vuonna 1925 erinäisiä uudistuksia ja paran-
nuksia höyrykattiloista ja arkkitehti A. Helenius alusti Vaasan kaupungin esikaupunkiasutuspolitii-
kasta. Yritysvierailukin järjestettiin, käytiin Puuvillatehtaalla jäsen Blomroosin sekä herrojen Vink-
ler, Cooper ja Holm johtamana. Jäsen K. E. Blomroosin kaksiosaisen esitelmän aihe oli ”Puuvillasta 
ja sen valmistuksesta”. Jäsen K. V. Turja paneutui esitelmässään saippuateollisuuteen ja pyykin-
pesuun ja rakennusmestari K. A. Huovinen Söderfjärdin kuivaamiseen, ”pinta-alaltaan kolmetuhat-
ta hehtaaria tehden kustannukset noin 1 miljoona markkaa

260
”. Lokakuun esitelmät jouduttiin 

osanottajien vähyyden vuoksi siirtämään seuraavaan kokoukseen: paikalle oli saapunut vain neljä 
jäsentä. Hauska illallinen oli kuitenkin tälläkin miehityksellä saatu pidettyä.

261
 

Talousarvio vuodelle 1926 esiteltiin vasta helmikuun kokouksessa, jossa arkkitehti A. Ortela piti 
esitelmän maanrakennuksesta. Vuosikokouksessa insinööri R. Gylling esitteli Kyrönjoen perkaus-
suunnitelman. Lisäksi kevätkaudella ylitirehtööri Stenfors selosti käyntiään teollisuusviikolla, Suo-
malaisten Teknikkojen Seuran 30-vuotisjuhlilla sekä käyntiä Elektrosähköteknillisessä laitoksessa 
sekä tekstiiliteollisuusnäyttelyssä Stockmannilla. Värimestari Blomroos jatkoi selostustaan tekstiili-
teollisuudesta. Insinööri Kuusamo piti mielenkiintoiseksi mainitun esitelmän pajunvarvusta ja sen 
vaikutuksesta kaivonpaikan katsomisessa sekä kaikista mahdollisista pajunköyden syöttämisistä, 
joihin tätä on käytetty; insinööri K. J. Tolonen taas kertoi maamme maanteistä.

262
 

Lokakuussa 1926 otettiin käsiteltäväksi Vaasan Teknikkojen Seuralle kauppa- ja teollisuusministe-
riöltä saapunut kirjelmä koskien suomenkielisen teollisuuskoulun perustamista paikkakunnalle. 
Vaasan Teknillisen Seuran nelimiehinen delegaatio lähti menestyksekkäästi Helsinkiin esittämään 
tällaisen suomenkielisen teollisuuskoulun perustamista Vaasaan.

263
 Rakennusmestari K. A. Huovi-

nen kertoi Helgeån, sen jatkon Madesojan ja Pahaluoman perkaus- ja kuivaustöistä sekä sementti-
teollisuudesta Paraisten tehtaalla. Insinööri Vuorenmaan aiheena oli Isojoen ja Lapväärtinjoen 
perkaus.

264
 

Seuraavana vuonna rakennusmestari A. Ojamaa esitelmöi aiheesta ”työohjelma Vaasan kaupungin 
sisäsatamaan ja sinne johtavan Sokeritehtaan väylän ruoppaus”. Insinööri A. Selander kertoi keino-
tekoisesta silkistä ja insinööri V. Syrjänen maan kuivauksesta yleensä ja erittäin Vaasan läänissä. 
Ylitirehtööri A. V. Stenfors esitti Vaasan Kauppahallin laajennuksen sekä Laukaan Tyttökodin piirus-
tuksia. Vuosikokouksessa insinööri A. Väisänen esitelmöi raakasokeriteollisuudesta ja raakasokeri-
viljelyksestä Etelä-Pohjanmaalla.

265
  

Marraskuussa 1927 insinööri K. J. Tolosen esitelmän aihe oli ”Puuhiilen käytöstä polttoaineena 
moottoriajoneuvoissa sekä niistä tuloksista, joita oli saavutettu Ruotsissa kokeiluissa”. Insinööri 
Gylling esitelmöi Suojärven radan rakennuksesta sekä soran kelpoisuudesta betonin käyttöön, ja 

                                                           
259  Ahopelto 2014a: 32–33; Roos 1924 
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insinööri Kuusamo kertoi räjähdysaineen käyttöasetuksesta. Ekskursio tehtiin käynti Höyrymyllylle. 
Lisäksi todettiin, että ”neljästä kokouksesta ei ollut pöytäkirjoja sihteerin ollessa matkoilla ja joissa 
ei ollut jäseniä niin paljon että olisi voinut pitää pöytäkirjaa”.

266
 

Vaasan Teknikkojen Seuran vuoden 1928 ensimmäinen pöytäkirjattu esitelmä pidettiin vuosiko-
kouksen yhteydessä: insinööri Tolonen oli käynyt opintomatkalla Ruotsin maanteitä tutkimassa. 
Insinööri Väisänen kertoi vuoden 1927 kesän sokerijuurikasviljelyksistä Etelä-Pohjanmaalla sekä 
saavutetuista tuloksista. Insinööri Gylling kertoi Ruotsin valtion voimalaitoksista ja ylijohtaja A. V. 
Stenfors selosti sota-aikaista rakennusteollisuutta Englannissa, ”sen sosialisoimista, sen epäonnis-
tumista ja miten paljon kalliimmaksi tuli valtion rakennusteollisuus huonetta kohden kuin yksityis-
ten yrittelijäin”.

267
  

Insinööri A. Väisänen piti vuoden 1928 lopussa esitelmän sotakaasuista ja tekn. johtaja K. J. Turja 
saippuateollisuudesta. Kapteeni Torsten Hedman esitelmöi autoista ja niissä olevista laitteista. 
Lisäksi todettiin, että ”huomattavaa on, että seura on avustanut kaasupuolustusyhdistyksen perus-
tamista paikkakunnalla, joten seuran varoja on käytetty tähän”.

268
  

 

Kuva 18 Valtakunnalliset teknologiayrittäjyyspäivät TYP2014 Vaasassa, lounas ravintola 
Centralissa 23.10.2014 
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3 KLUBIEN TAKAHUONEISSA 

 

Usko teknologiaan ja talouteen oli vahva teknillisten seurojen ensimmäisten vuosikymmenten 
aikana. Innovaatiot tuotiin esiin niin Teknillisen Aikakauslehden artikkeleissa kuin mainosmaaka-
reitten hengentuotteissa ja valistustakaan ei unohdettu. Mainokset 1910-, 1920- ja 1930-luvuilta 
ovat mieleenpainuvia. Mainoslauseissa ei arkailtu, kehotukset olivat suorasanaisia ja tuotteeseen 
uskottiin. Tai ainakin niin asia esitettiin. 

Tekniikan kehitys oli nopeaa, mutta silti kovin kehittymätöntä nykymittapuun mukaan. Silloin pe-
rustettiin klubeja STS:n pöytäkirjaan muistiinmerkittyine ”paksuine mattoineen, samettiverhoi-
neen ja nahkasohvineen” – tämä verrattuna nykyajan sosiaalisen median ja virtuaaliverkottumisen 
ilmiöihin.  

Tuolloista köyhää kansakuntaa opastettiin monessa asiassa: sähkövalaistus ei suinkaan ollut, 
eteenkään teollisuuslaitoksissa, kartettavaa ylellisyyttä, kertoi lamppumainos. Vesijohtoputkia 
tarjottiin läpi lehden vuosikertojen, ”radiaattoreitakin” kehuttiin etenkin Amerikassa käytettävän 
lämmönlähteenä jo monessa huoneustossa, kuten sana silloin kirjoitettiin. 

 

 

3.1 Omaa kotia etsimässä 

 

Vuoden 1919 alussa Suomalaisten Teknikkojen Seura oli yhä vailla ”omaa kotia”. Insinööri Killi-
nen

269
 toikin vuoden ensimmäisessä numerossa esiin huolensa tästä asiaintilasta:  

”Mutta niin kauan kuin seuralla ei ole vakinaista kattoa päänsä päällä, vaan 
saa kokoontua – melkeinpä armosta – (jota armoa suomenkielellä pyydettä-
essä tuskin ollenkaan myönnettäisiin) – , ja niin kauan kuin sillä ei ole omaa 
lukusalia ja kirjastoa, niin kauan ei seura myöskään voi täysin tyydyttävästi ja 
tarmokkaasti työskennellä tarkoitusperiensä hyväksi, eikä saavuttaa huomat-
tavampia tuloksia, ja niin kauan eivät myöskään seuran jäsenet voi saada sitä 
hyötyä, tukea ja turvaa yhdistykseltään, kuin mikä olisi tarkoitus. Ja arvaama-
ton etu olisi myös, jos seuran äänenkannattaja ’Teknillinen Aikakauslehti’ 
pääsisi saman katon alle, vakinaiseen paikkaan, tarvitsematta muuttaa asun-
toa aina toimittajan vaihtuessa.” 

                                                           
269  Killinen 1919a: 2–3 
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Yhdistyksille tavanomaiseen tapaan oli Suomalaisten Teknikkojen Seurakin joutunut alkuvuosi-
kymmenensä kulkemaan klubien takahuoneista toisiin kokousta pitämään. Killinen kuitenkin 
myönsi kirjoituksessaan, että tavoitteen, oman kodin, saavuttamiseen kuluisi seuralta todennäköi-
sesti vuosia, mutta hän toi esiin myös sen, että mitä pitempään toteutus venyisi, sitä kauemmaksi 
myös lopullinen tulos siirtyisi. Ja lopullisena päämääränä pidettiin seuran omaa taloa.

270
 

Vaasan Teknillisen Seuran liityttyä vuonna 1919 alaosastona Suomen Teknilliseen Seuraan liittyi 
seuraavaksi pöytäkirjoihin merkityksi alaosastoksi STS:ään Suomalaisten Laivanrakentajain Seura 
alkuvuonna 1920. Tampereen Teknillinen Seura puolestaan oli jo 27 vuoden ikään päästyään julis-
tautunut helmikuun viimeisenä päivänä 1920 itsenäiseksi seuraksi ja eronnut STS:n alaosaston 
asemasta. Tamperelaisseura suunnitteli hankkivansa oman talon, mutta ei ollut tonttivaraukseensa 
saanut vielä vastakaikua kaupunginvaltuustosta. Samalla Tampereen Teknillinen Seura puuhasi 
teknillistä kirjastoa, johon toivoi lahjoituksia paikallisilta teollisuuslaitoksilta. Ensimmäiset teokset 
oli saatu, ja niitä oli nyt lupa säilyttää Tampereen Teknillisen Opiston kirjaston tiloissa, kunhan 
olivat eri kaapeissa.

271
 

Vaasan Teknillinen Seura puolestaan teetti sittemmin kadonneen kaapin Suomalaisen Klubin tiloi-
hin Teknillisten aikakauslehtien lainaamisen helpottamiseksi, nyt vastaava alan tieto on saatavissa 
hetkessä Internetistä kotisohvalle. Sosiaalinen konteksti on muuttunut suuresti vuosikymmenten 
kuluessa. Klubien takahuoneiden merkitys korostui hitaan tiedonvälityksen aikakaudella, lainatta-
vat lehdet ja alan kirjallisuus eivät olleet niinkään itsestään selvästi kaikkien saatavissa.

272
 

Tarpeet Suomalaisten Teknikkojen Seuran omalle talolle olivat käytännössä koeteltuja. Tarvittiin 
sopiva kokoustila, jota tarvittaessa voisi (sivuhuoneineen) myös vuokrata ulkopuolisille. Teknillisen 
Aikakauslehden tarpeisiin katsottiin tarvittavan paitsi oma toimitushuoneisto, myös oma tekniik-
kaa ja teollisuutta palveleva erikoiskirjapaino, ja näihin liittyen teknikoille tärkeinä yrityksinä teknil-
linen kirjakauppa ja suomalaisen teknillisen kirjallisuuden kustannusliike. Todettiin myös, että 
seuran sihteerille ja arkistolle olisi hyvä olla oma huone.

273
  

Myös erillinen seurusteluhuoneisto katsottiin tarpeelliseksi, jotta – englantilaisklubien esimerkin 
mukaisesti – seuran jäsenet ja eri ammattiryhmät voisivat kokoontua. Lukusali ja kirjasto olivat 
itsestään selvästi osa hankittavaa huoneistoa. Englantilaisten herrasmiesklubien perinteitä köyhän, 
sodasta toipuvan maamme oloihin soveltaen katsottiin tarvittavan myös yksinomaan STS:n jäsen-
ten käyttöön seuran omassa talossa toimiva pienehkö matkustajakoti.

274
  

Vaikka englantilaisklubien perinteisiin
275

 kuului tarkka sosiaalinen ja jopa tiettyyn kaupunginosaan 
liittyvä arvorakenne, ei sellaisesta ollut Suomalaisten Teknikkojen Seuran talohankkeessa puhetta. 
Oli selvää, että talo rakennettaisiin pääkaupunkiin, mutta rahoitusvaihtoehdot olivat hyvin laveat – 
seuran jäsenet voisivat koota rahaston keskuudestaan, perustaa osakeyhtiön, tarjota tilat ”ikuisel-

                                                           
270  Killinen 1919a: 2–3 
271  Packalén 1920: 220; L. Helenius 1920: 286 
272  Ks. Ahopelto 2009b: 11–12 
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la” vuokrasopimuksella seuralle
276

 – pääasia oli saada ajatukseen vauhtia. Helmikuussa 1919 pe-
rustettiin valiokunta asiaa pohtimaan

277
.  

Huoneistoasia etenikin niin, että joulukuun 1921 kokouksessa puheenjohtaja oli pyytänyt Suoma-
laisten Teknikkojen Seuran jäseniä esittämään toivomuksiaan siitä, mitä ulkomaisia lehtiä he toi-
voivat seuran huoneistoon seuraavaksi vuodeksi tilattavan. Vuonna 1922 Teknillisen Aikakausleh-
den ilmoituksessa myös vedottiin jäsenkuntaan, jotta nämä avustaisivat seuran oman huoneiston 
sisustamista; huhtikuussa kokousta pidettiinkin jo seuran omassa huoneistossa Salomoninkatu 
1:ssä Helsingissä.

278
 Tätä iloa ei kuitenkaan kestänyt pitkään, ja jo vuonna 1925 pöytäkirjat päivät-

tiin pääasiassa Hankkijan talon yläsaliin
279

 sekä seuraavana vuonna Teknillisen Korkeakoulun Yliop-
pilasyhdistyksen huoneistoon

280
.  

Vuonna 1926 Kansallis-Osake-Pankin hallintoneuvosto ja johtokunta myönsivät Suomalaisten Tek-
nikkojen Seuran oman kodin rahastoon 25 000 Smk, vuoden 2015 rahan arvossa 7 765 euroa

281
. 

Huoneistokysymyksen toivottiin pääsevän ”jonkunlaiseen ratkaisuun” Teknillisen Korkeakoulun 
Ylioppilasyhdistyksen ryhtyessä rakennustoimintaan omalla tontillaan Antinkatu 29:ssä.

282
 

 
Kuva 19 STS:n huoneistoasia järjestyi väliaikaisesti vuonna 1922 

 

Vuonna 1927 johtokunta kuitenkin totesi seuran kaluston huoneiston puutteessa ja kustannuksia 
aiheuttavien säilytystilojen puutteellisuuden vuoksi ”arveluttavasti huonontuneen”, ja pyysi val-
tuuksia myydä kalusto, mikäli sille saadaan ostaja

283
. 

Vuoden 1928 aikana huoneistokysymykseen palattiin jälleen kerran. Nyt johtokunta ilmoitti jäsen-
kunnalle käsityksenään, että oli olemassa suuri varmuus siitä, että jo syksyllä saataisiin seuralle 
aivan Helsingin keskustasta huoneisto, joka täyttäisi kaikki oikeutetut vaatimukset.

284
  

                                                           
276  Killinen 1919a: 3; vrt. Milne-Smith 2011: 5, §33 
277  Teknillinen Aikakauslehti 1919: 75 
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Marraskuussa joutui puheenjohtaja kuitenkin kertomaan kokousväelle vuokranantajan peräänty-
neen hankkeesta; rahasta ei ollut ollut kysymys, mutta tarkempaa selontekoa sopimuksen rau-
keamisen syystä ei kokousväki saanut. Niinpä kokoustiloiksi vakiintuivat hotelli Kämp ja Pörssitalon 
Malakiittisali.

285
 

Varoja huoneistoon ja sen kalustukseen kerättiin jäsenkunnalta sekä teollisuuslaitoksilta; jäseniä 
kehotettiin myös ryhtymään ainais- eli vakinaisiksi jäseniksi 500 markan kertasuoritusta vastaan; 
maaseutujäsenet saivat lukea hyväkseen kaikki jo maksamansa jäsenmaksut, helsinkiläisjäsenet 
puolet suorittamistaan jäsenmaksuista.

286
 

Suomalaisten Teknikkojen Seuran yhä kipuillessa huoneistokysymyksensä parissa saattoi Tampe-
reen Teknillinen Seura julistaa äskettäin muuttaneensa ylen upeaan taloonsa, kaupungilta lahjana 
saadulle tontilleen: Oy. Grand Hôtel Tammer oli valmistunut vuonna 1929. Tampereen Teknillisen 
Seuran haltuun tulivat juhlahuone, halli, kirjasto ja kansliahuone, muu osa seitsemän miljoonan 
markan

287
 rakennuksesta oli suunniteltu hotellin käyttöön. Olipa rakennuksen kellarikerroksessa 

kolmen auton tallikin.
288

 

Periaatteena oli rakennusvaiheessa ollut saada kerhohuoneiston lisäksi saman katon alle teknilli-
nen kirjasto sekä liiketoimintaa harjoittava, mannermaista tasoa oleva hotelli ravintoloineen. Rei-
jonen siteeraa aikakirjoja todeten hotelli Tammerin kerrosmäärän kasvaneen sitä mukaa kuin talo-
hanke houkutteli seuraan lisää jäseniä. Seuran toiminta kehittyi oman talon myötä klubimuotoi-
seksi, ja etenkin biljardin pariin kokoonnuttiin useasti. Sittemmin pois lahjoitettu biljardipöytä 
palveli seuran kokouksissa ruokapöytänä.

289
 

”Klubihuoneiston viihtyisyys on riippuva paitsi itse huoneiston laadusta mitä 
suurimmassa määrin kalustuksesta. Tähän seikkaan onkin tarkoitus kiinnittää 
paljon huomiota. Kalusto on saatava mahdollisimman arvokas ja tyylikäs. 
Huoneistossa täytyy olla nahkanojatuoleja riittävästi, mattoja, peli- y.m. pöy-
tiä, arvokkaat verhot, kirjasto- ja lukusalit j.n.e.”

290
 

  

                                                                                                                                                                 
284  Simola 1928: 697; Ylöstalo ja Simola 1929: 287 
285  Simola 1928: 697; Ylöstalo ja Simola 1929: 287 
286  Teknillinen Aikakauslehti 1928: 176, ks. liite 6 
287  2 103 000 euroa vuoden 2015 rahan arvon mukaisesti, apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 7.2.2016 
288  Heiniö 1929: 572–574; Reijonen 1968: 22–23; Seppälä 1983: 6 
289  Reijonen 1968: 23 
290  Teknillinen Aikakauslehti 1928: 176, ks. liite 6 
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3.2 Suomalaisten Teknikkojen Seuran oma klubihuoneisto 

 

Suomalaiset teknikot eivät antaneet huoneistoasiassa vastoinkäymisten lannistaa itseään, vaan 
julistivat vuonna 1929 huoneistoasian vihdoin olevan järjestymässä. Nyt vain tarvittiin kalustamista 
varten kaikkien seuran jäsenten osallistumista asiaan: ”kukaan ei saa jäädä odottamaan valmista 
kotia ja välinpitämättömästi luottaa, että toiset sen tekevät”.  

Vuokrattuun klubihuoneistoon, Yrjönkatu 13:n ylimpään kerrokseen, päästiinkin vihdoin muutta-
maan. Seuran ensimmäinen omassa huoneistossa pidetty kokous järjestettiin syyskuun 20. päivänä 
1929.

291
 Vuokraa huoneistosta maksettiin vuoden 1931 talousarvion mukaan 48 000 smk vuodes-

sa
292

.  

Kalustoakaan ei ollut myyty, vaan se päällystettiin uudelleen Vaasan puuvillatehtaan lahjoittamalla 
raidallisella sametilla. Uusia pöytiä ja nahkanojatuoleja oli hankittu ”riittämiin” ja parkettilattiat 
kiillotettu. Rahaa vain tarvittiin lisää, sillä ainoastaan viisi prosenttia Suomalaisten Teknikkojen 
Seuran jäsenistä oli vastannut johtokunnan vetoomukseen ja lahjoittanut rahaa huoneiston kalus-
tamiseen. Aivan rahattomiksi ei silti jääty, sillä useat teollisuuslaitokset tukivat huoneistoprojektia 
lahjoituksillaan. Viralliset tupaantuliaiset 70 hengelle järjestettiin 16.11.1929 iltayhdeksältä.

293
 

Teknillinen Aikakauslehti esitteli kolmen sivun mittaisessa artikkelissa uuden huoneiston kuvien 
kera. Huoneisto käsitti viisi huonetta ja tilavan eteishallin. Myös piano ja radio olivat seuran jäsen-
ten käytettävissä, ja kahden kokous- ja kahden klubihuoneen välissä oli puhelinkomero, johon oli 
käynti kummaltakin puolelta.

 294
 

Klubihuoneiden vieressä oli kirjasto- ja lukuhuone ”tammisine kirjakaappeineen, pyöreine lasipeit-
teisine pöytineen ja nahkatuoleineen”. Aikakaus- ja sanomalehtiä klubille oli tilattu noin 50, puolet 
niistä ulkomailta. Kuten kuvan 21 lista osoittaa, lehtivalikoima oli monipuolinen ja monikielinen.

295
 

Kirjaston kerrottiin käsittävän pääasiassa suomenkielistä teknillistä ja kansantaloudellista kir-
jallisuutta. Avoinna huoneisto oli päivittäin klo 10–24 ja poistua piti viimeistään klo 1 aamulla, 
mutta erikoistapauksissa saattoi siellä viipyä pitempäänkin. Ruokaa oli mahdollista tilata kerrosta 
alempaa Suomalaisesta Klubista klubien välisiä soittokelloja ja puhelinta käyttäen.

296
  

Suomalaisten Teknikkojen Seura oli vihdoin saanut englantilaisesikuviensa mukaisen kotimaisen 
klubihuoneiston jäsentensä käyttöön. Vieraitakin saattoi klubille kutsua, eteishallissa oli ”käyntikir-
ja”, johon jäsenet ja heidän vieraansa kirjoittivat nimensä

297
.  

                                                           
291  Teknillinen Aikakauslehti 1929a: 353, 583; Simola 1929: 589 
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Kuva 20 STS:n huoneisto vuonna 1929

298
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Kuva 21 Suomalaisten Teknikkojen Seuran huoneiston ja ravintolan järjestyssäännöt vuo-

delta 1932 sekä luettelo huoneistoon tilatuista lehdistä
299

 
  

                                                           
299  Koskenmaa 1932: 494–495 



 

82 

Vuoden 1930 toimintakertomukseen eriteltiin tarkasti huoneiston käyttö: vieraskirjan mukaan 
kävijöitä oli ollut vuosikokousten välisenä aikana (17.3.1930 – 17.3.1931) yhteensä 2 146 eli noin 6 
henkeä päivää kohti. Seuran jäseniä oli näistä ollut 1 805 ja vieraita 341, mutta vuosikertomukses-
sa todettiin, että kävijöitä oli ollut huomattavasti enemmän, sillä kaikki eivät olleet merkinneet 
nimeään vieraskirjaan.

300
  

Vaikka kävijämäärä olikin ollut kohtuullisen runsas, täytyi vuosikertomuksen 1930 kirjoittajien 
ikäväkseen todeta, ettei Suomalaisten Teknikkojen Seuran huoneisto ollut muodostunut kokousten 
välillä sellaiseksi ”suomalaisten teknikoitten varsinaiseksi kokouspaikaksi”, joksi sitä oli suunniteltu. 
Toiveikkaasti kuitenkin suunnattiin tulevaan ja odotettiin, että asiassa tapahtuisi parannus.

301
 

Vuonna 1932 jouduttiin pahoitellen toteamaan seuran oman huoneiston käyneen ahtaaksi ja uutta 
huoneistoa ryhdyttiin hankkimaan. Jäseniä pyydettiin testamentti- ym. lahjoituksin muistamaan 
tässä mielessä seuraa. Seura oli kuitenkin saanut klubiravintolaoikeudet ravintolalleen, ja johto-
kunta kehotti seuran jäseniä käyttämään omaa ravintolaa. Myös huoneiston järjestyssäännöt päivi-
tettiin.

302
 Seuraavana vuonna jäsenen mukanaan tuomien vieraiden määrä rajoitettiin kolmeen

303
 

eikä tiloja voitu enää vuokrata ulkopuolisille
304

. 

Kuva 22 Suomalaisten Teknikkojen Seuran huoneiston pohjapiirros vuodelta 1934
305
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Vuonna 1934 hankittiin Suomalaisten Teknikkojen Seuralle uusi, entistä tilavampi vuokrahuoneisto 
Aleksanterinkatu 46 A:sta. Pohjapiirros julkaistiin Teknillisessä Aikakauslehdessä

306
.  

Johtokunta esitti uuden huoneiston kalustusmenojen osittaiseksi peittämiseksi kannettavaksi yli-
määräistä jäsenmaksua, mutta asia jätettiin ensin pöydälle,

307
 ja seuraavassa kokouksessa äänes-

tyksen jälkeen päätettiin kantaa helsinkiläisjäseniltä 50 markan kertakaikkinen lisämaksu sanot-
tuun tarkoitukseen, mutta tätä ei ulotettu maaseutu-, nuoriin, kannattaviin eikä kunniajäseniin

308
. 

Tupaantuliaisia uudessa huoneistossa vietettiin lokakuun 6. päivänä 1934. Seuran jäsenten kirjat-
tiin käyttäneen uutta, täysin korjattua huoneistoa entistä runsaslukuisammin.

309
 

 

 

 
 

                                                           
306  Teknillinen Aikakauslehti 1934a: 176 
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4 KASVUN JA VAIKUTUSVALLAN VUODET 

 

1920-luvun loppuun tultaessa sekä Suomalaisten Teknikkojen Seura että 
alueseurat, erityisesti Tampereen Teknillinen Seura ja Vaasan Teknilli-
nen Seura, olivat vakiinnuttaneet asemansa paikkakuntiensa lausun-
nonantajina teknillisissä kysymyksissä. Yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
otettiin kantaa, osin voimakkaastikin, ja erityisesti pääseura Suomalais-
ten Teknikkojen Seura antoi pyynnöstä lausuntoja ministeriötasolle 
saakka.

310
 

Myös valtion virkamiesten palkkaus puhutti. Silmäyksiä-palstan kirjoitta-
ja kuvaili vuonna 1929 eloisasti, miten puoluetaktillisten syiden perus-
teella suosiota kalastavat lainsäätäjät heittävät taloudelliset lait nurin 
vaatiessaan vaativien tehtävien tekijöille aiempaa alempaa ja vähem-
män vaativien töiden suorittajille entistä korkeampaa palkkaa.

311
  

Vuonna 1927 maisteri E. A. Berg esitelmöi Suomalaisten Teknikkojen 
Seuran kokouksessa ”yrittäjäkysymyksestä puhelinliikenteessä meillä ja 

muualla” ja professori Komppa selosti käyntiään STS:n edustajana Svenska Teknologföreningin 
kaksipäiväisessä vuosijuhlassa Tukholmassa. Metsäneuvos E. J. Koskenmaa puolestaan esitelmöi 
”Vesioikeuslain uudistamisesta”

312
.  

Suomalaisten Teknikko-
jen Seuran johtokunta 
lähetti Valtioneuvostolle 
pyydetyt lausunnot 
”vilpillisestä kilpailun 
ehkäisemisestä” ja eh-
dotuksesta ”laiksi työn-
johtajien ja konttoripal-
veluskunnan työolois-
ta”.

313
 Vaikutusvallan 

vuodet olivat aluillaan: 
STS oli saavuttanut ja 
vakiinnuttanut arvoste-
tun asiantuntijalausun-
nonantajan roolin. 
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4.1 Suomalaisten Teknikkojen Seuran yhdistystoiminta lama- ja so-
tavuosina  

 

Vuoden 1928 esitelmiä olivat mm. insinööri-majuri A. Huurin aihe ”Teknikot ja maanpuolustus”, 
jonka johdosta raportoitiin sukeutuneen vilkkaan, asiallisen keskustelun. Professori Simolan alus-
tus aikeesta siirtää Teknillinen Opisto Tampereelta Helsinkiin herätti myös vilkkaan keskustelun 
siirron puolesta ja sitä vastaan. Insinööri A. Willberg puolestaan esitelmöi aiheesta ”Standardisointi 
pulakausien uudistumista ehkäisevänä”.

314
  

Ylijohtaja V. M. J. Viljasen esitelmät käsittelivät vuonna 1928 aiheita ”Matkahavaintoja Etelä-
Amerikan maista” ja ”Hallituksen tulo- ja menoarvioehdotus vuodeksi 1929 ja erityisesti maan 
tuotantoelämän huomioon ottaminen siinä”; seuraavana vuonna hänen aiheenaan oli ”Pula-aika ja 
hallituksen eduskunnalle jättämä tulo- ja menoarvioehdotus vuotta 1930 varten”. Arkkitehti Oiva 
Kallio alusti ”Etu-Töölön asemakaavasuunnitelmista”. Vierailuesitelmän piti puolestaan insinööri, 
everstiluutnantti Ingemar Petterson aiheenaan ”En redogörelse för bituminösa vägbeläggningar i 
Sverige och erfarenheterna av desamma samt deras financiering”.

315
 

Vuosikokouksessa 1928 perustettiin kolme valiokuntaa: Teknillisen opetuksen asian valiokunta, 
Ratsionalisoimisvaliokunta ja Teollisuuspoliittinen valiokunta. Kun kaksi ensin mainittua valiokun-
taa lähetti aloitekirjelmiä ja lausuntoja mm. kauppa- ja teollisuusministeriölle, ei viimeksi mainittu 
ollut oikein saanut työtään käyntiin.

 
Yhteistyötä tehtiin pohjoismaisten teknillisten seurojen kans-

sa.
316

 

Vuonna 1929 vuosikokouksessa insinööri H.P.O. Solitander, Rakennusinsinööri-Kerhon puheenjoh-
taja, alusti keskustelukysymyksen valtion tilauksista ja hankinnoista. Pohdittiin, millä ehdoin koti-
maista työtä olisi tuettava ulkomaisiin nähden; voiko valtio antaa suuret urakat ulkomaisille toimi-
joille, kun kotimaisiakin tarjoajia on. Insinööri Martti Levòn puolestaan piti esitelmän ”Metsätekno-
logian tutkimustoiminnan järjestäminen Suomessa”.

 
Pääjohtaja H. Malmi esitelmöi Imatran voima-

laitoksesta, teollisuusneuvos Ilmari Killinen teknillisestä opetuksesta ja tohtori E. Mäkinen Outo-
kummun kaivoksesta. Insinööri E. Paul Wretlind Tukholmasta piti vierailuesitelmän uudenaikai-
semmista tiepäällysteistä.

317
 

Vuonna 1930 Suomalaisten Teknikkojen Seura julkaisi ohjelmansa, joka koostui neljästä pääkoh-
dasta: kotimaisen tuotannon propaganda, suomalaisen insinöörikunnan edustaminen ulkomailla, 
teknillisen opetuksen järjestely ja toiminta insinöörien taloudellisen aseman kohottamiseksi. Lisäk-
si nostettiin esiin tarve, että insinöörien olisi otettava entistä enemmän osaa yleisten asioiden 
hoitoon ja ehdottomana vaatimuksena, että kauppa- ja teollisuusministeriön johtoon on saatava 
aina teollisuutta ymmärtävä henkilö. Lyhyesti STS:n ohjelma tiivistyi vaatimukseen: ”insinöörit 
teollisuuslaitosten johtoon!” Tässä artikkelissa ensimmäistä kertaa seura käytti systemaattisesti 
nimikettä insinööri teknikon sijasta.

318
 

                                                           
314  Simola 1928: 117–120, 698 
315  Ylöstalo ja Simola 1928: 288 
316  Ylöstalo ja Simola 1929: 287–288 
317  Simola 1929: 285–286, 434; vrt. Teknillinen Aikakauslehti 1930c: 219; Ylöstalo ja Simola 1930: 230 
318  Teknillinen Aikakauslehti 1930a: 136–137 
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Uuden vuosikymmenen alkajaisiksi uutta klubihuoneistoa hyödynnettiin: Suomalaisten Teknikko-
jen Seura ilmoitti järjestävänsä vuoden aikana viisi varsinaista kokousta ja niiden lisäksi kymmen-
kunta kevyehköä klubi-iltaa. Helsinkiläisjäsenille postitettiin kirjekutsut kotiin, mutta lisäksi tilai-
suuksista ilmoitettiin sanomalehdissä.

319
 Sihteeri tai rahastonhoitaja oli tavattavissa seuran huo-

neistossa lauantaisin klo 14–15
320

. 

Johtokunta myös kampanjoi jäsenhankinnan parissa, sillä se oli huomannut, että ulkomailla pidet-
tiin jäsenmäärältään suuremman ”naapuriseuran” perusteella Suomen ”teknillisiä oloja” ruotsin-
kielisempinä kuin ne todellisuudessa olivat. Jäseniin vedottiin, jotta olosuhteet kehittyisivät niin, 
että STS olisi maamme suurin teknillinen seura ja maamme edustus ulospäinkin sen mukainen. Sen 
on annettava oikea kuva oloistamme, kiteytettiin keväällä 1930.

321
  

Samalla kuitenkin heräteltiin yhteistoimintaa mainitun naapuriseuran, Tekniska Föreningen i Fin-
landin, kanssa skandinaavisten teknillisten seurojen kanssa tehtävässä esitelmien vaihdossa ja 
näiden maiden yhteisissä teknillisissä kysymyksissä sekä ”erinäisten yhteisten asioiden hoitamises-
sa”. Tätä yhteistyötä varten perustettiin erityinen ”yhteistyön valiokunta”.

322
 

Suomalaisten Teknikkojen Seuran alaosastona toiminut Tampereen Teknilliset ilmoitti vuoden 
1930 alussa kirjeitse eroavansa STS:n jäsenyydestä, koska se koki pääseuran sääntöjen kohtaa, 
jonka mukaan alaosaston johtokunnan jäsenten oli oltava STS:n jäseniä, vaalivapautta liiaksi sito-
vana

323
. Insinööri Paavo Kyrenius esitelmöi rakennusteollisuuden suhtautumisesta kotimaiseen 

teollisuuteen ja sen osuudesta nykyisen talouspulan muodostumiseen
324

 ja kaupungininsinööri Olli 
Martikainen Helsingin kaupungin sisäisistä ja ulkoisista valtateistä

325
. 

Vuonna 1930 STS alkoi julkaista Teknillisen Aikakauslehden yhteydessä erillistä, perforoitua ko-
kouskutsua. Johtokunta myös valtuutettiin järjestämään viikoittain, ”mieluummin torstaina” klubi-
ilta seuran jäsenille sen omassa huoneistossa

326
.  

Esitelmäaiheita vuonna 1930 olivat mm. ylijohtaja V. M. J. Viljasen aiheet ”Kotimainen tuotanto ja 
teknikot”

327
 sekä ”Islannin kalastus ja kalastusteollisuus” (varjokuvin), insinööri Sulo Heiniön alus-

tus ”Työmaaterrori ja mitä teknikot voisivat tehdä sen estämiseksi”, insinööri E. E. Södermanin 
alustama keskustelukysymys ”Olisiko syytä entistä enemmän edistää seuran sääntöjen 9 §:ssä 
mainittujen ammattiklubien syntymistä ja miten olisi seuran niitä avustettava?” ja professori 
Bernh. Wuolteen alustus ”Valtion vuoden 1931 tulo- ja menoarvioehdotus”.

328
  

  

                                                           
319  Teknillinen Aikakauslehti 1930a: 137 
320  Teknillinen Aikakauslehti 1930b 
321  Teknillinen Aikakauslehti 1930b: 139; Simola 1930: 146; Ylöstalo, Simola, Koskenmaa, Moring, Stenberg ja Hintza: 524–

525; Airas ja Koskenmaa 1931: 229–232 
322  Teknillinen Aikakauslehti 1930b: 139; Simola 1930: 146; Ylöstalo, Simola, Koskenmaa, Moring, Stenberg ja Hintza: 524–

525; Airas ja Koskenmaa 1931: 229–232 
323  Simola 1930: 145 
324  Simola 1930: 146 
325  Simola 1930: 228 
326  Koskenmaa 1930: 319 
327  Koskenmaa 1930: 376 
328  Teknillinen Aikakauslehti 1930d: liitteet nro 1 ja 2 
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Kuva 23 Suomalaisten Teknikkojen Seuran tiedoituksia

329
 [sic] 1930: No 1 

 

Uuden vuosikymmenen alussa tapailtiin myös kansainvälisiä tuulia. Teknillisen Aikakauslehden 
toimitusvaliokunta päätti, että vuoden 1931 alusta lähtien lehden kirjoituksiin liitettäisiin lyhyt 
englanninkielinen selostusreferaatti. Kieleksi valikoitui englanti, koska ”kaiken maailman sivisty-
neet teknikot (Saksassa ja Ranskassakin) ovat opetelleet englanninkieltä”. Tavoitteena oli saattaa 
suomalaisten teknikoiden saavutukset kansainvälisestikin yhä tunnetuimmiksi. Lehdessä julkaistu-
jen artikkeleiden kirjoittajiin kerrottiin kielimuurista huolimatta ollun yhteydessä ulkomailta jo tätä 
ennen, niin kiinnostaviksi oli monet tutkimustulokset ja kirjoitukset koettu.

330
 

 

                                                           
329  Teknillinen Aikakauslehti 1930d: liite nro 1 
330  Teknillinen Aikakauslehti 1930e: 686 
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Kuva 24 Suomalaisten teknikkojen Seuran jäsenmääräkehitys 1912–1930

331
 

 

Vuonna 1931 Suomalaisten Teknikkojen Seuran huoneistoa ryhdyttiin vuokraamaan myös seuran 
ulkopuoliseen käyttöön, esimerkiksi yhtiökokouksia ja muita kokouksia sekä erilaisia tilaisuuksia 
varten. Rahastonhoitaja, tohtori Y. Talvitie huolehti käytännön järjestelyistä.

332
 

Kevätkaudella 1931 pääjohtaja Jalmar Castren esitelmöi maanteistä ja rautateistä. Pääjohtaja G. 
Malm saapui pohjoismaisen yhteistyön merkeissä Ruotsista esitelmöimään aiheesta ”Statens af-
färsverksamhet i Sverige och några erfarenheter därifrån”, esitelmätilaisuus järjestettiin yhdessä 
Tekniska Föreningen i Finlandin kanssa. Tuomari A. Hackzellin molemmille seuroille yhteisesti pide-
tyn esitelmän aiheena oli ”näkökohtia Neuvosto-Venäjän viisivuotissuunnitelmasta”.

333
  

Professori Bernh. Wuolle paneutui esitelmässään maamme puhelinolojen parantamiseen ja pää-
konsuli Axel Solitander alusti keskustelukysymykset tekniikkamme suhteista ulkomaihin sekä 
Kauppa- ja teollisuusministeriön uudistamisesta. Lisäksi tohtori Y. Talvitie piti viisi radioesitelmää 
kotimarkkinateollisuutemme edistämisestä.

334
  

Suomalaisten Teknikkojen Seuran jäsenmäärä jatkoi kasvuaan ja ylitti jo reilusti tuhannen jäsenen 
määrän (yli 1 300 jäsentä) vuoden 1930 lopussa. Jäsenmäärän jyrkkä nousu 1930-luvulle tultaessa 
johtui osiltaan siitä, että seura ryhtyi houkuttelemaan joukkoonsa ns. nuoria jäseniä eli ”diploomi-

                                                           
331  Solitander 1931: 164 
332  Teknillinen Aikakauslehti 1931: 1 
333  Teknillinen Aikakauslehti 1931a: liitteet nro 1, 3, 4 ja 5; Koskenmaa 1931a: 356 
334  Teknillinen Aikakauslehti 1931a: liitteet nro 1, 3, 4 ja 5; Koskenmaa 1931a: 356 
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tutkinnon [sic] ensimmäisen osan suorittaneita” tekniikan ylioppilaita. Myös yhteistyö ruotsinkieli-
sen ”naapuriseuran” kanssa kukoisti. Suomalaisten Teknikkojen Seura ja Tekniska Föreningen i 
Finland edustivat yhdessä maan teknikkokuntaa erityisesti pohjoismaisen yhteistyön piirissä.

335
 

Suomen Rakennusteollisuuksien Keskusvaltuusto lähestyi Suomalaisten Teknikkojen Seuraa kirjel-
mällä, jossa ehdotettiin, että STS ”eräiden toisten teknillisten seurojen kanssa” asettaisi komitean 
pohtimaan kysymystä, olisiko syytä asettaa joitakin pätevyysehtoja rakennustöiden suunnittelijoil-
le ja valvojille. Suomalaisten Teknikkojen Seuran johtokunta välitti kirjelmän Rakennusinsinöörien 
kerholle lausunnon antamista varten. Seuran johtokunta ryhtyi myös toimenpiteisiin Teknillisen 
Sanaston uuden painoksen aikaansaamiseksi; tämä valmistui sotavuonna 1940 edellisen valmistut-
tua samoin sotavuonna 1918.

336
 

Vuonna 1931 päätettiin suorittaa kesäretkeily Tampereella, jossa tutustuttiin Tampereen Pellava- 
ja Rautateollisuusosakeyhtiön tehtaisiin sekä Aaltosen kenkätehtaaseen insinööri Lauri Heleniuk-
sen opastuksella. Nokialla nautittiin välipalaa Nokian kartanossa isännöitsijä ja rouva G. M. Nor-
densvanin vieraina, jonka jälkeen jatkettiin matkaa vuorineuvos Anteron opastuksella Suomen 
Gummitehdas O/Y:n sekä isännöitsijä Nordensvanin opastamina Nokia Aktiebolagin tehdaslaitok-
sille. Grand Hôtel Tammerissa nautitun lounaan jälkeen käytiin vielä Pyynikin näkötornissa ja Tam-
pereen kaupungin uuden vesivoimalaitoksen rakennustyömaalla.

337
  

Tampereen Teknillisen Seuran huoneistossa järjestetyssä kokouksessa, jonka päätteeksi nautittiin 
Tampereen Teknillisen Seuran isännöimä yhteinen illallinen, insinööri A. Sandsund selosti Tampe-
reen kaupungin sähkölaitoksen uuden vesivoima-aseman rakennustyötä ja metsäneuvos E. J. Kos-
kenmaa alusti keskustelukysymyksen ”Järjestön luominen, johon kaikki korkeamman teknillisen 
sivistyksen saaneet teknikot voisivat yhtyä”. Esitelmän ydinaiheena oli kielellisten rajojen rikkomi-
nen ja suomen- ja ruotsinkielisten teknillisten seurojen yhdistyminen, työnimenä ”Suomen Teknik-
kojen Liitto”, jonka jäseniksi voisivat liittyä Suomessa toimivat teknilliset seurat. Tällainen liittomal-
li toteutui aikanaan ekonomiyhdistysten perustaessa Ekonomiliiton

338
, mutta ei tekniikan alla, jossa 

liittojäsenet ovat suoraan henkilöjäseniä. Ehdotus herätti kokousväessä perusteltuja kannanottoja 
sekä puolesta että vastaan.

339
 

Syyskaudella 1931 klubihuoneisto oli ahkerassa käytössä: Suomalaisten Teknikkojen Seuran varsi-
naisten kokousten lisäksi siellä järjestettiin klubi-iltoja sekä Konerakentajain kerhon, Kulttuuritek-
nillisen kerhon, Rakennusinsinöörien kerhon ja Sähköteknikkojen ammattiklubin kokouksia. Pro-
fessori Martti Levón selosti varjokuvin havaintojaan Amerikan ja Englannin puuteollisuudesta ja 
puuntutkimustoiminnasta, ja professori Bernh. Wuolteen oli tarkoitus alustaa jo perinteinen kes-
kustelukysymys valtion vuoden 1932 tulo- ja menoarvioehdotuksesta, mutta koska esitelmöitsijä ei 
ollut ajoissa huomannut kokouspäivän siirtoa päivää aikaisemmaksi, jäi esitys pitämättä. Kokouk-
seen saapuvia oli kokouskutsussa pyydetty jo etukäteen tutustumaan mainittuun tulo- ja menoar-
vioehdotukseen, jonka kerrottiin olevan seuran huoneistossa nähtävänä. Yhdessä TFiF:n kanssa 

                                                           
335  Solitander 1931: 164–165; Airas ja Koskenmaa 1931: 229–230 
336  Koskenmaa 1931a: 83, 153; Simola 1940: 103–104 
337  Teknillinen Aikakauslehti 1931a: liite nro 6; Koskenmaa 1931a: 486–490 
338  Ekonomiliitto vuonna 1951, vuonna 1973 Suomen Ekonomiliitto – Finlands Ekonomförbund SEFE, vuodesta 2014 Suo-

men Ekonomit; https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Ekonomit 13.7.2016 
339  Teknillinen Aikakauslehti 1931a: liite nro 6; Koskenmaa 1931b: 419–423; Teknillinen Aikakauslehti 1931c: 483; ks. 

Ahopelto 2009a: 56, 70–75, 82–85 
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järjestettiin Teknillisen Korkeakoulun fysikaalisessa luentosalissa johtaja Tage Bilden esitys ”Något 
om cementanvändning i USA”.

340
  

Vuoden 1931 viimeisinä esitelmänaiheina olivat jälleen ajankohtaiseksi noussut kysymys insinöö-
rien paikanvälityksen järjestämisestä, arkkitehti Väinämö Killisen esitelmä tehtaiden palosuojeluk-
sesta ja insinööri A. Hyvärisen esitelmä höyrykattiloiden polttoaineen käytöstä maassamme sekä 
tohtori A. E. Tudeerin esitelmä ”Nykyinen finanssikriisi, sen syyt ja vaikutukset”. Kokousväki hyväk-
syi viimeksi mainitun esitelmän johdosta yksimielisesti julkilausuman, jossa esitettiin kieltolain 
kumoamista ja vaihtamista sellaiseen järjestelmään, joka tuottaa valtiolle tuloja.

341
  

Professori Artturi I. Virtanen toimitti mm. Uudessa Suomessa ja Helsingin Sanomissa
342

 julkaistun 
julkilausuman johdosta seuran johtokunnalle jyrkän vastalauseensa: ”teknikkojen tehtävänä on 
edistää maamme taloudellista kehitystä muulla tavalla kuin suosittelemalla valtiolle alkoholikaup-
paa”. Professori Onni Tarjanne lausui teollisuusneuvos Ilmari Killisen kannattamana edellisen joh-
dosta, että kirjelmän kirjoittajalla saa tietenkin olla omat mielipiteensä kieltolakitilanteesta, ”mut-
ta on vallan sopimatonta, että poissaoleva jäsen tahtoo kieltää seuraa yksimielisesti esittämästä 
mielipidettään niin suuresta ja tärkeästä taloudellisesta asiasta kuin kieltolakikysymys meillä nykyi-
sin on”.

343
 

Helmikuussa 1932 insinööri E. A. Löthner esitelmöi Kymin uittoväylistä (”teknillinen, organisatoori-
nen ja taloudellinen katsaus”) valaisten esitystään kartoin ja varjokuvin. Lisäksi katsottiin elokuva 
Kymijoen vesistön uittoväylistä ja maanviljelysinsinööri Lauri Keso näytti elokuvan salaojituksesta. 
Työnantajia kehotettiin käyttämään Suomalaisten Teknikkojen Seuran paikanvälitystoimistoa.

344
  

Vuosikokouksessa 1932 hyväksyttiin Suomalaisten Teknikkojen Seuran merkki ja ylijohtaja V. M. J. 
Viljanen selosti tekemäänsä matkaa Venäjälle ja siellä tekemiään havaintoja.

345
 Kevään kokouksissa 

rehtori A. L. Hjelmman selosti Teknillisen korkeakoulun uusia laboratorioita ja asianomaiset pro-
fessorit selostivat ja näyttivät omia osastojaan

346
. Vuorineuvos W. Tammenoksa alusti keskustelu-

kysymyksen ”Olisiko syytä entistä enemmän käyttää teknillistä asiantuntemusta teollisuuslaitoksil-
le ym. sentapaisille yrityksille luottoa myönnettäessä?”.

347
 

”Jos riittävä määrä osanottajia ilmoittautuu, pidetään Suomalaisten Teknikkojen Seuran kesäko-
kous ”Pohjoismaisten Rakennuspäivien 1932” aikana heinäkuun 5 päivänä 1932 Helsingissä” tiedo-
tettiin toukokuussa 1932. Teknillisen Aikakauslehden välissä oli ilmoittautumiskortti, johon pyydet-
tiin merkitsemään myös ilmoittajan mukanaan tuomien naisten määrä. Riittävää kiinnostusta ke-
säkokousta kohtaan ei kuitenkaan ollut, joten ne päätettiin jättää järjestämättä.

348
 Maaseutujäse-

niä pyydettiin sovittamaan matkansa Helsinkiin niin, että he voivat käydä seuran kokouksissa, 
”joissa pidetään arvokkaita esitelmiä ja monesti käsitellään tärkeitä päivänkysymyksiä”. 

                                                           
340  Teknillinen Aikakauslehti 1931a: liite nro 7; Talvitie 1931: 546 
341  Teknillinen Aikakauslehti 1931a: liite nro 8; Koskenmaa 1931a: 605–606; Koskenmaa 1931a: 662 
342  Uusi Suomi ja Helsingin Sanomat 14. marraskuuta 1931; Koskenmaa 1931a: 605–606 
343  Koskenmaa 1931a: 661 
344  Teknillinen Aikakauslehti 1932a: liite nro 1; Koskenmaa 1932: 118–121; Airas ja Koskenmaa 1932: 179–180 
345  Teknillinen Aikakauslehti 1932a: liite nro 2 
346  Teknillinen Aikakauslehti 1932a: liite nro 3; Koskenmaa 1932: 247–248 
347  Teknillinen Aikakauslehti 1932a: liite nro 4; Koskenmaa 1932: 310–311 
348  Teknillinen Aikakauslehti 1932a: liite nro 5; Koskenmaa 1932: 494 
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Syyskauden tiedotteisiin liitettiin Suomalaisten Teknikkojen Seuran vuosikokouksessa 1932 arkki-
tehti Y. Laineen selostuksen pohjalta hyväksytty merkki, logo. Vuosikokous oli muutoin hyväksynyt 
merkin esitetyn muotoisena, mutta ympäröivää kartiohammaspyörää oli pyydetty vahvista-
maan.

349
 

 

 
Kuva 25 Suomalaisten Teknikkojen Seuran logo 1932 
 

 

Syksyn 1932 esitelmänaiheita olivat mm. insinööri Axel Solitanderin esitys aiheesta ”Valtion yrittä-
jätoiminnan viimeaikaiset muutokset” ja toimistoinsinööri H. P. O. Solitanderin aihe ”Mälkiän sulun 
suunnittelusta ja teknillisistä rakenteista”. Tohtori Y. Talvitie esitti ”muutamia valtiotaloutemme 
numeroita”

350
 ja professori J. Valmari alusti keskustelukysymyksen ”Korkokanta ja tuotannollinen 

toiminta”; ylijohtaja V. M. J. Viljanen näytti elokuvan Petsamon reitiltä
351

. 

Vuoden 1933 ensimmäisinä esitelminä insinööri T. Koljonen kertoi ”Mandshurian [sic] luonnonrik-
kauksista ja teollisuudesta” ja tohtori Y. Talvitie esitteli typpitehdaskysymystä. Pääjohtaja, profes-
sori Jalmar Castren esitelmöi Kairon rautatiekongressista ja Egyptin matkasta lukuisten globo-
skooppikuvien

352
 kera. Puhelinkysymykseen

353
 palattiin jälleen, nyt insinööri Mikko Nordqvistin 

esitelmän pohjalta. Myös kerhojen kokoustoiminta oli vilkasta ja kaksi uuttakin perustettiin, pää-
osin Tampereella toiminut Ilmailuinsinöörien Kerho

354
 sekä taloudellisten pyrkimysten harrastajain 

yhdyssiteeksi Taloudellinen Kerho.
355

  

Syyskuisessa kerhoillassa 1933 laulajatar rouva Toini Ruohola esiintyi; pukukoodina arkipuku. Tilai-
suuteen pyydettiin ”mikäli mahdollista” ilmoittautumaan etukäteen

356
. Loppusyksystä järjestettiin 

kaksi esitelmätilaisuutta yhdessä TFiF:n kanssa, Bolindens Gruv Ab:n isännöitsijä, vuori-insinööri 

                                                           
349  Koskenmaa 1932: 176; Teknillinen Aikakauslehti 1932a: liite nro 9 
350  Teknillinen Aikakauslehti 1932a: liite nro 10; Koskenmaa 1932: 552 
351  Teknillinen Aikakauslehti 1932a: liite nro 11; Koskenmaa 1932: 595–596 
352  globoskooppi: [s. tekn.] eräs valokuvia, piirustuksia tms. heijastettaessa käytetty kuvanheitin; Sadeniemi ja Vesikansa 

(toim.) 1996: 306 
353  Talvitie 1933: 226–227 
354  Talvitie 1934a: 133; Karvonen 1940a: 95 
355  Teknillinen Aikakauslehti 1933: liitteet nro 1, nro 2, nro 3 ja nro 4; Talvitie 1933: 138–139; Niini 1933: 184–185; Talvitie 

1934a: 133, 135, 137 
356  Teknillinen Aikakauslehti 1933: liite nro 6 
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Eric Wesslau esitelmöi aiheesta ”Bolindensgruvan” ja tukholmalainen insinööri Bertil Florman ai-
heesta ”Flygfältsproblemet”. STS:n omia kokousesitelmiä olivat insinööri Väinö Skogströmin esi-
telmä Helsingin läntisistä ulospääsyteistä ja professori Jussi Paatelan yksityiskohtainen esitys Hel-
singin postitalokysymyksestä. Insinööri Sulo Heiniö esitteli tällä kertaa valtion seuraavan vuoden 
talousarviota ja insinööri V. Airas esitti pohdittavaksi, eikö rautateillä olisi pienistä junista jätettävä 
2 lk:n vaunut pois (ja korvattava ne uusilla 3. lk:n vaunuilla).

357
 

Vuoden 1934 ensimmäinen esitelmän piti insinööri Matti Janhunen aiheenaan insinöörit ja puolus-
tuslaitos. Vuosikokouksessa aiheena oli professori Routalan esitelmä puusta kemiallisen teollisuu-
den raaka-aineena. Tohtori Y. Talvitie esitelmöi alkoholista moottorin polttoaineena ja teknillista-
loudellisen tutkimuslaitoksen merkityksestä ja organisoinnista, insinööri Mikko Nordquist kertoi 
kunnallisten liikelaitosten organisaatiosta. Pääjohtaja E. W. Skogström piti skioptikonkuvin valais-
tun esitelmän Saksan tierakennuksesta ja joulukuussa insinööri Ilmari Hultman esitelmöi kotimai-
sesta urheilulentokonesuunnitelmasta. Kerhoiltojen pukukoodiksi vakiintui ”arki- tai lounaspuku”, 
mutta myös smokkitilaisuuksia järjestettiin uuteen huoneistoon siirryttyä.

358
  

Samana vuonna myös muutettiin uuteen, tilavampaan vuokrahuoneistoon, jonka kalustamis-
menoja puitiin kokouksissa. Teknillisen Korkeakoulun rehtori lähetti kiitoskirjeen seuran avusta 
rehtorin käädyn eli -ketjujen hankkimiseksi.

359
 Seuran kerhokanta kasvoi jälleen yhdellä, Autoinsi-

nöörien kerholla
360

.  

Vuoden 1935 ensimmäisiä esitelmiä olivat professori M. Levónin esitelmä puun sinistymisen mer-
kityksestä sahatavarakaupassa sekä professori Gust. Kompan ”kansantajuinen” esitelmä raskaasta 
vedestä. Ylijohtaja V. M. J. Viljanen esitelmöi viime vuosien ulkomaankaupasta ja kauppapolitiikas-
ta, tohtori A. Laitakari käytännöllisen geologiamme lähimmistä tehtävistä ja päämääristä sekä 
insinööri A. J. Partanen naftatuotteista ja niiden käytöstä. Esittelijäneuvos, lakitieteiden kandidaat-
ti A. Vehilä piti vilkasta keskustelua aiheuttaneen esitelmän ulkomaalaisten työluvista ja tohtori Y. 
Talvitie tullitariffin uusimisesta.

361
 

Helmikuussa 1936 Suomalaisten Teknikkojen Seuran huoneistossa järjestettiin kerhoilta naamiais-
ten merkeissä. Kokouksissa insinööri L. I. Rosendal selosti kuvin ja piirustuksin Kaukopään tehtai-
den rakentamisvaiheita, maisteri Vilho Setälä alusti eräistä näkökohdista teknillisen sanastomme 
vakiinnuttamisessa ja professori Martti Levón esitelmöi aiheesta ”kansainvälinen toiminta puun 
käytön lisäämiseksi”.

362
  

Maaliskuisessa 40-vuotisjuhlakokouksessa Ritarihuoneella pääjohtaja Jalmar Castren piti avajais-
puheen 170-päiselle juhlayleisölle, tekniikan tohtori Y. Talvitie muisteli seuran 40-vuotista toimin-
taa ja vuorineuvos V. M. J. Viljanen esitelmöi teollisuuden kehityksestä viime vuosikymmenien 
aikana.

 
Myös tasavallan presidentti Pehr Evind Svinhufvud kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan.

363
 

                                                           
357  Teknillinen Aikakauslehti 1933: liitteet nro 7 ja 8; Talvitie 1933: 341–342, 388, 428 
358  Teknillinen Aikakauslehti 1934b: liitteet nro 1, nro 2, nro 3, nro 5, nro 6, nro 7; Talvitie 1934b: 92–94, 132, 184, 346, 

381, 420 
359  Talvitie 1934b: 345 
360  Talvitie 1935c: 115 
361  Talvitie 1935b: 78, 115, 167, 213, 363, 408, 460; Talvitie 1935c: 116 
362  Teknillinen Aikakauslehti 1936: liitteet nro 1 ja nro 4; Talvitie 1936a: 78, 287 
363  Teknillinen Aikakauslehti 1936: liite nro 2; Talvitie 1936c: 89; Talvitie 1936d: 158 



 

94 

Virallisen osuuden jälkeen siirryttiin illalliselle Grandiin, 
jossa juhlapuheet ja muistamiset jatkuivat

364
. 

40-vuotisjuhlaan mennessä valmistui myös seuran ensim-
mäinen varsinainen matrikkeli, ja juhlassa jaettiin myös 
”ensi kerran seuran plaketit ja jeton[g]it tunnustukseksi sen 
hyväksi tehdystä työstä”.

365
 Jäsenten rouvat luovuttivat 

juhlassa seuran huoneiston koristukseksi käsin kutomansa ja 
solmimansa suurikokoisen seinäryijyn. Kaikkiaan ryijynsol-
mijoina oli ollut 52 rouvaa.

366
  

Suomalaisten Teknikkojen Seuran 40-vuotisjuhlien puku-
koodina oli juhlapuku, kun taas Vapun vastaanottajaisiin ja 
pikkujouluihin pyydettiin pukeutumaan smokkiin.

367
 Ny-

kyaikana alueseurojen johtokunnat keskustelevat vakavasti, 
onko tumman puvun ehdottaminen ”tavallisiin” vuosijuhliin 
osallistujia karsiva vaatimus, eivätkä kaikki alueseurat edel-
lytä juhlapukua enää tasavuotisvuosijuhlissaankaan.  

Kuva 26 Suomalaisten Teknikkojen Seuran 40-vuotisjuhla
368

 

 

                                                           
364  Talvitie 1936d: 163–167 
365  Teknillinen Aikakauslehti 1936: liite nro 2; Talvitie 1936c: 89 
366  Talvitie 1936d: 165–166; Soini 2004: 6–7 (kuva) 
367  Teknillinen Aikakauslehti 1936: liitteet nro 2, nro 4 ja nro 7 
368  Talvitie 1936d: 159 
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Huhtikuussa 1936 Suomalaisten Teknikkojen Seuran kokous keskusteli ylioppilastulvasta ja teknilli-
sistä aloista pääjohtaja Ilmari Killisen alustuksen pohjalta. Ensimmäisen puheenvuoron käytti pro-
fessori Hjelmman, jonka mielestä ylioppilastulvan haittoja oli liioiteltu; ”se on suureksi osaksi nais-
ten tulvaa, mikä lieventää sen haitallisuutta”

369
. Syyskaudella professori Väinö Sihvonen esitelmöi 

kemian tekniikan kehityksen vaikutuksesta kemialliseen teollisuuteen ja kemistikasvatukseen
370

 ja 
insinööri A. Willberg uudesta kansainvälisestä suurtyöstä, ISA-toleranssijärjestelmästä

371
. Pääjohta-

ja Hugo Malm selosti joulukuussa matkaansa Amerikkaan maailman voimakonferenssiin
372

. 

 

 
Kuva 27 Suomalaisten Teknikkojen Seuran 40-vuotisjuhlaillallinen

373 

 

Kevätkaudella 1937 yli-insinööri T. K. Laakso piti heijastuskuvin valaistun erittäin mielenkiintoiseksi 
kehutun esitelmän rakennusten akustiikkakysymyksistä ja pääjohtaja Castren esitelmöi Suomen 
rautateitten vaiheista. Merenkulkuneuvos Sakari Tainio esitelmöi aiheesta radioloistot merenkulun 
palveluksessa. Harmajan majakalle suuntautuneeseen retkeen otti osaa 38 jäsentä; merenkulku-
hallitus oli järjestänyt retkeä varten laivan.

374
 

Syyskaudella 1937 Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi Suomalaisten Teknikkojen Seuralta lausun-
toa lakitieteiden tohtori Y. Hakulisen laatimasta uudesta patenttilakiehdotuksesta; insinööri T. 

                                                           
369  Talvitie 1936a: 204–205 
370  Teknillinen Aikakauslehti 1936: liite nro 5; Talvitie 1936a: 364 
371  Teknillinen Aikakauslehti 1936: liite nro 6; Talvitie 1936a: 405 
372  Teknillinen Aikakauslehti 1936: liite nro 7; Talvitie 1936a: 467–468 
373  Talvitie 1936d: 159 
374  Karvonen 1937: 91, 219; Talvitie 1937: 212; Karvonen 1938b: 157 
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Rautajoki perehtyi johtokunnan pyynnöstä asiaan ja laati lausuntoehdotuksen. Insinööri E. M. 
Heinonen esitelmöi pääkohdista Suomen uudesta patenttilakiehdotuksesta, merenkulkuneuvos 
Allan Viranko satamakysymyksistä ja insinööri Reino Castrén Valtion rautateitten tariffiehdotukses-
ta. L. M. Ericsson Oy lahjoitti STS:lle 10 000 silloisen markan arvoisen radiogramofonin.

375
  

Suomalaisten Teknikkojen Seura päätti myös ”tehdä retkeilyn” Vuoksenlaakson teollisuusseudulle 
marraskuussa. Matkaa varten varattiin helsinkiläisjäsenille makuuvaunu. Perillä Kuitu Oy:n teknilli-
nen johtaja, insinööri Esko Brax esitelmöi tekokuidusta ja siitä valmistetuista tuotteista. Enso-
Gutzeit Oy:n tarjoamia päivällisiä isännöi yli-insinööri Kolho. Matkan aikana tutustuttiin myös 
Vuoksenniska Oy:n Rautatehtaaseen, Imatran voimalaitokseen, Alkoholiliikkeen perunapolttimoon 
Ensossa sekä Enson tehdaslaitoksiin.

376
  

Suomalaisten Teknikkojen Seuran vuoden 1938 ensimmäisessä kokouksessa insinööri J. Jauhiainen 
esitelmöi automaattisista palohälytyslaitteista valaisten esitystään sekä elokuvin että varjokuvin. 
Vuosikokouksessa kapteeni U. S. Haahti piti ”erinomaisilla taulukoilla valaistun” esitelmän väestön-
suojelusta ja teollisuuslaitoksista. Turkulaiset insinöörit olivat lähestyneet kirjelmällä Suomalaisten 
Teknikkojen Seuraa ja pyytäneet päästä STS:n haaraosastoksi nimellä Suomalaisten Teknikkojen 
Seuran Turun insinöörikerho. Anomus hyväksyttiin yksimielisesti. Vuosijuhla järjestettiin hotelli 
Grandissa, pukutoiveena oli juhlapuku.

377
  

Huhtikuussa 1938 merenkulkuneuvos Allan Viranko esitelmöi jäänsärkijäpolitiikasta. STS:n kerhoil-
ta vietettiin ohjelmallisina vapunvastaanottajaisina, joihin jäsenet vieraineen toivotettiin tervetul-
leiksi.

378
  

Lokakuussa muistutettiin Suomalaisten Teknikkojen Seuran jäseniä äänestämään Helsingin Puhe-
linyhdistyksen edustajiston vaaleissa. Insinööri T. M. Kaipainen esitelmöi lentokoneiden suurtuo-
tannosta.

379
  

Marraskuussa tekniikan tohtori Y. Talvitie esitelmöi Suomalaisten Teknikkojen Seuran jäsenkunnal-
le uudesta tullitariffista. Joulukuun kokousesitelmän piti yli-insinööri M. Muoniovaara aiheenaan 
rakennusainehintojen ja rakennussuhdanteiden kehitys vuosina 1922–1938. Joulukuun alussa 
vietettiin kerhoiltaa ohjelmallisena pikkujoulujuhlana, orkesteri soitti ja jäseniä vieraineen pyydet-
tiin pukeutumaan smokkiin.

380
 

Vuonna 1938 yli-insinööri M. Muoniovaara piti ”runsain graafisin käyrin valaistun” esitelmän ra-
kennusainehintojen ja rakennussuhdanteiden kehityksestä vuosina 1922–1938

381
. Rautatiekysy-

myksiin palattiin myöhemminkin, helmikuussa 1939 johtaja V. Airas esitelmöi rautatien liikkuvan 
kaluston nykyisestä kehitysasteesta. Vuosikokouksessa professori M. Levón piti esitelmän Suomen 
faneriteollisuudesta.

382
  

                                                           
375  Karvonen 1937: 379, 472; Teknillinen Aikakauslehti 1937: liite nro 7; Karvonen 1938b: 156; 10 000 markkaa vuonna 

1937 vastaa 3 529 vuoden 2015 euroa, http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 14.7.2016 
376  Teknillinen Aikakauslehti 1937: liite nro 6; Karvonen 1937: 422–423; Karvonen 1938b: 158 
377  Teknillinen Aikakauslehti 1937: liitteet nro 1, 2 ja 3; Karvonen 1938a: 114, 155–156 
378  Karvonen 1938a: 200 
379  Karvonen 1938a: 564–565 
380  Teknillinen Aikakauslehti 1937: liitteet nro 6 ja 7; Karvonen 1938a: 565 
381  Karvonen 1939a: 41; 86 
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Tohtori N. Puranen esitelmöi Suomalaisten Teknikkojen Seuran kokousväelle teollisesta ja amma-
tillisesta myrkytysvaarasta, ja lokakuussa 1939 insinööri Jarl Sarvas valaistuksen säännöstelystä 
sotatilan aikana. Jälkimmäistä esitystä valaistiin useilla näytteillä ja malleilla, ja se järjestettiin ai-
emmin ilmoitetun pääjohtaja Arvo Lönnrothin Pohjois-Suomen liikennekysymykset -esitelmän 
sijasta

383
. 

Lokakuussa 1939 Suomalaisten Teknikkojen Seuran ja Tekniska Föreningen i Finlandin johtokunnat 
kokoontuivat pohtimaan insinöörien mahdollisuuksia avustaa teknillisten kysymysten käsittelemi-
sessä ja ratkaisemisessa ”nykyisen vakavan tilanteen aikana”. Toimikunta kävi pääministerin ja 
kansanhuoltoministerin puheilla ilmoittamassa insinöörien valmiudesta asettua hallituksen käytet-
täviksi. Päätettiin myös perustaa Insinööriyhdistysten Neuvottelukunta – Ingenjörsföreningarnas 
Rådgivande Kommitté edistämään asiaa. Marraskuun ylimääräisessä kokouksessa seura päätti 
lahjoittaa yksimielisesti suojeluskuntajärjestölle 100 000 markan nimellisarvosta obligaatioita käy-
tettäväksi maanpuolustustarkoitukseen

384
. 

 

 
 

Suomalaisten Teknikkojen Seura antoi pyynnöstä sosia[a]liministeriölle ulkomaalaisten työlupia 
koskevia lausuntoja, joissa lähes poikkeuksetta asetuttiin kielteiselle kannalle. Seuran jäsenten 
kutsuminen ylimääräisiin kertausharjoituksiin sekä sotapalvelukseen aiheutti syksyllä sen, ettei 
kokouksia esitelmineen voitu syyskaudella 1939 pitää tavanomaiseen tapaan.

385
 

Vuosikokous 1940 kunnioitti hiljaisuudella seuran sodassa kaatuneiden vainajien muistoa. Pääjoh-
taja Ilmari Killinen piti laajan ja erittäin monipuoliseksi mainitun esitelmän nykyhetken ajankohtai-
sista teknillisistä kysymyksistä; marraskuussa hän piti vielä jatkoesitelmän aiheeseen: ”nykyhetken 
ajankohtaisista teknillistaloudellisista kysymyksistä”.

386
 

Tanskan Insinööriyhdistys oli kertonut kirjeitse toimeenpanneensa jäsentensä keskuudessa keräyk-
sen Suomen hyväksi. Keräyssumman (370 000 markkaa

387
) käyttöön oli pyydetty toivomusta; Suo-

malaisten Teknikkojen Seura päätti kiittäen ehdottaa varoja käytettäväksi Teknillisen Korkeakoulun 
ja teknillisten oppilaitosten sellaisten oppilaiden avustamiseen, joiden opintojen jatkaminen sodan 

                                                           
383  Karvonen 1939a: 219, 324; Teknillinen Aikakauslehti 1939: liite nro 7 
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385  Karvonen 1940a: 93–96 
386  Karvonen 1940b: 102, 210; Paavolainen ja Talvitie 1941: 94 
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johdosta oli käynyt taloudellisesti mahdottomaksi. Norjan Insinööriyhdistys puolestaan oli tarjou-
tunut sijoittamaan suomalaisten insinööriperheiden lapsia sodan aikana turvaan Norjaan.

388
 

Syyskaudella 1940 kokoustoiminta pääsi elpymään. Lokakuussa Suomalaisten Teknikkojen Seura ja 
Tekniska Föreningen i Finland pitivät yhteiskokouksen, jossa tukholmalainen rahapajanjohtaja A. 
Graben esitelmöi aiheesta Svenska Teknologföreningens beredskapskommitté ja professori M. 
Levón (ruotsiksi) insinööriyhdistysten neuvottelukunnan toiminnasta. Seuran omassa kokouksessa 
seuraavana päivänä kiinteistöjohtaja, insinööri E. von Frenckellin aiheena oli ”olympiakisoja varten 
rakennetut urheilulaitokset Helsingissä ja niiden vastainen käyttö”.

389
  

Esitelmän jälkeen käytiin linja-autoilla katsastamassa mainittuja laitoksia. Illan päätteeksi insinööri 
Sulo Heiniö esitelmöi teknikkojen tehtävistä sodan aikana, esitelmään liittyi Svenska teknologfö-
reningenin puheenjohtaja, johtaja Sten Westerbergin täydennysalustus ”Om industrierna i krigs-
tid”. Tilaisuuden pukukoodina oli nyt arkipuku.

390
  

Loppuvuoden 1940 kokouksissa insinööri Y. Vänttinen esitelmöi puukaasuttimista ja insinööri Viljo 
Castren voimataloudestamme ja vedenpuutteesta. Professori E. J. Simola kertoi Teknillisen Aika-
kauslehden toiminnasta 30 vuoden aikana. Pikkujoulujakin juhlittiin. Myös kerhot kokoontuivat 
jälleen tauon jälkeen. STS:n jäsenten rouvat kokoontuivat keskiviikkoisin klo 13 kerhohuoneistossa 
työskentelemään sodassa kärsimään joutuneiden perheiden hyväksi.

391
 

Vuonna 1941 professori Martti Levón esitelmöi teknillisen tutkimustoiminnan järjestelystä Suo-
messa. Yli-insinööri L. Heleniuksen oli tarkoitus vuosikokouksessa esitelmöidä nykyhetken tehtävis-
tä teollisuustoiminnan elvyttämiseksi, mutta hänen ollessaan ”tärkeiden tehtävien takia estetty 
saapumasta kokoukseen” luki hänen esitelmänsä seuran pääsihteeri, insinööri K. Karvonen. Illalli-
sen aikana kauppa- ja teollisuusministeri T. Salmio lausui onnittelunsa 45 vuotta täyttäneelle seu-
ralle.

392
  

Insinööri H. J. Krögerin esitelmän aihe keväällä 1941 oli ”planetaarisen energian siirtojärjestelmän 
vaikutuksista sadeaikojen edellytyksiin Suomessa”. Suomalaisten Teknikkojen Seura suunnitteli 
myös kaksipäiväistä kesäretkeä Poriin, mutta mitä ilmeisimmin kesäkuussa syttynyt jatkosota esti 
toteutuksen; retkestä ei kutsun lisäksi löydy muuta mainintaa pöytäkirjoista.  Artikkeleiden tiivis-
telmiä ryhdyttiin julkaisemaan Teknillisessä Aikakauslehdessä englannin lisäksi saksaksi.

393
  

Syyskaudella järjestettiin ainoastaan joulukuun kokous, sillä johtokunta ”oli sitä mieltä, etteivät 
jäsenet muiden tärkeiden sota-ajan vaatimien tehtäviensä takia ole tilaisuudessa kokouksiin saa-
pumaan”. Kokous hyväksyi johtokunnan ehdotuksen, ettei poikkeuksellisten olojen vuoksi sodan 
aikana jatkossakaan järjestettäisi kokouksia sääntöjen määräämässä laajuudessa. Kokouksessa 
insinööri Atte Rainio piti esitelmän eräistä keinoista metallien raaka-ainepulan helpottamiseksi.

394
 

                                                           
388  Karvonen 1940b: 102; Paavola ja Talvitie 1942: 70 
389  Teknillinen Aikakauslehti 1940: liite nro 1 
390  Teknillinen Aikakauslehti 1940: liite nro 1 
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Sota-aika jatkui raskaana. Vuonna 1942 Suomalaisten Teknikkojen Seuran jäseniä pyydettiin ilmoit-
tamaan seuran toimistoon tuntemiensa kaatuneiden perhe- ja varallisuussuhteista mahdollista 
avustustoimintaa varten.

 
Kaatuneen insinööri V. A. Asikaisen kahta pientä lasta ehdotettiin vuosi-

kokouksessa otettavaksi seuran kummilapsiksi, joiden toimeentulosta huolehdittaisiin tuhannen 
markan kuukausiavustuksen muodossa toistaiseksi. Mainitunlaisiin tarkoituksiin esitettiin kuluvalle 
vuodelle yhteensä enintään 64 000 markkaa. Kokous hyväksyi tehdyt ehdotukset yksimielisesti.

395
  

 

Kuva 28 Kutsu kesäretkeilylle Poriin vuonna 1941 
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Koska Suomalaisten Teknikkojen Seuralla ei kuitenkaan ollut tällaisia varoja käytettävissään, vetosi 
se jäsenkuntaansa Teknillisen Aikakauslehden ilmoituksella, jotta ”onnellisemmassa asemassa 
olevat jäsenet” hyväntahtoisesti ilmoittautuisivat rahallisesti tukemaan seuraa tässä tarkoitukses-
sa, ja myös myötävaikuttaisivat siihen, että teollisuuslaitokset ja liikkeet yhtyvät tähän avustustoi-
mintaan

396
. Kaikkiaan seura käytti kummilastensa tukemiseen 21 000 markkaa vuonna 1941, kaa-

tuneitten seuran jäsenten alaikäisten lasten huoltajille rouva Kirsti Asikaiselle ja rouva Martta Lind-
roosille kummallekin suoritettiin 1000 markkaa kuukaudessa

397
. 

Teknilliseen Aikakauslehteen toimitettiin myös pöytäkirja ja ohjelmakortti Suomalaisten Teknikko-
jen Seuran ja Äänislinnan insinöörien kokouksesta 6.2.1942. Ohjelmasta poiketen insinöörikaptee-
ni Esko Setälä kertoi ”Vähäsen teknikkokunnan sodanaikaisesta käytöstä ja linnoitusrakennusjou-
koista erityisesti”.

398
  

Vuosikokous järjestettiin sääntömääräisenä päivänä 17.3.1942, insinööri Arvo Oksala esitelmöi 
Kauppa- ja Teollisuusministeriön uudistamisesta. Huhti- ja toukokuussa tekniikan tohtori Y. Talvitie 
esitelmöi uudenaikaisesta kemiallisesta suurteollisuudesta luonnontuotteiden korvaajana.

399
  

 
Kuva 29 STS:n ja Äänislinnan insinöörien kokouksen ohjelmakortti 6.2.1942

400
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Syyskaudella 1942 yli-insinööri Lauri Helenius esitelmöi aiheesta ”Suomen ulkomaankaupan kehi-
tys nykyisten kiintiösopimusten puitteissa”, insinööri H. J. Numminen kaivoslaista ja sen perusteis-
ta ja insinööri Toivo Karttunen polttoturveteollisuudesta. Joulukuussa professori H. Roschier esi-
telmöi uusista ehdotuksista paperin standardisoimiseksi; lisäksi katsottiin filmi ”Die Strassen zur 
Zukunft.

401
  

Sota jatkui, mutta Suomalaisten Teknikkojen Seura kerhoineen pyrki järjestämään kokouksensa 
esitelmätilaisuuksineen. Kerhojen toimintaa tosin haittasi se, että niiden toimihenkilöt ja suuri osa 
jäsenistäkin oli puolustuslaitoksen tehtävissä, kuten toimintakertomuksissa muistutettiin

402
. 

Helmikuussa 1943 filosofian tohtori Aarno Niini esitelmöi ammattivalinnan ohjauksesta yleisenä 
työvoiman käytön rationalisoimistoimenpiteenä; kokouksen päätteeksi katsottiin saksalainen filmi 
”Vom Walzwerk zum Rügendamm ja nautittiin yhteinen illallinen”. Vuosikokouksessa insinööri 
Kosti Railon aiheena oli ”Havaintoja maamme teknillisten oppilaitosten lukumäärästä sekä niiden 
kurssi- ja opetusajasta”. Vuosikokous hyväksyi anomuksesta Suomalaisten Teknikkojen Seuran 
haaraosastoksi Äänislinnan Insinöörikerhon.

403
 

Syyskaudella 1943 insinööri Olavi Komppa esitelmöi nestemäisen polttoaineen valmistuksesta 
turpeesta. Teknilliset oppilaitokset puhuttivat yhä, teollisuusneuvos Uno Janssonin esitelmän ai-
heena oli ”eräitä teknillisten oppilaitostemme kehittämisessä huomioonotettavia näkökohtia”. Yli-
insinööri I. Harki kertoi aiheesta teknikko ja omakustannuslaskenta teollisuudessa.

404
 

Sotavuonna 1944 tohtori Erkki Laurila esitelmöi aiheesta fyysikot, teollisuus ja teknillinen fysiikka. 
Insinööri Matti Häyrynen esitelmöi raudasta ja raudansaantimahdollisuuksistamme, insinööri Eino 
M. Niini työnjohtajan asemasta teollisuudessa. Tekniikan tohtori Y. Talvitie loi silmäyksen maamme 
taloudelliseen kehitykseen itsenäisyytemme aikana sekä esitelmöi Kemiallisen Teollisuuden Komi-
tean suunnitelmista kemiallisen teollisuutemme edistämiseksi. Marraskuussa diplomi-insinööri 
Heikki H. Herlin piti vilkasta keskustelua aiheuttaneen esitelmän aiheesta ”Konerakennusteollisuu-
temme viimeaikainen kehitys”.

405
 

Viimeinen sotavuosi alkoi totuttuun tapaan. Tohtori Y. Talvitie esitelmöi kemiallisen teollisuuden 
töistä, yli-insinööri Jaakko Murto aiheesta ”puusta voiteluöljyä” ja yli-insinööri Roiha rakentamisen 
halusta ja sen mahdollisuuksista v. 1945. Vuosikokouksessa paljastettiin taiteilija, vapaaherra Emil 
Cedercreutzin valmistamat seuran kunniajäsenten kaikkiaan kaksitoista korkokuvaa.

406
 

Kauppa- ja teollisuusministeriölle lähetettiin kirjelmä, jossa seuran mielipiteenä esitettiin, ettei 
uuden insinööripolven kasvattamisen edun mukaista ole kutsua opettajavoimia Teknilliseen Kor-
keakouluun Ruotsista

407
. Pelot ja perustelut olivat sangen samankaltaisia, kuin nykypäivänä esite-

tyt arviot englanninkielisen opetuksen yleistymisen seurauksista yliopistoissamme. 

                                                           
401  Teknillinen Aikakauslehti 1942a: liitteet nro 1, nro 2, nro 3 ja nro 4; Numminen 1942: 76–77, 110, 148, 249, 250, 285, 

315–316 
402  Paavola ja Numminen 1943: 104; Paavola ja Numminen 1943: 85, 87 
403  Teknillinen Aikakauslehti 1943: liitteet nro 1 ja nro 2; Numminen 1943: 79, 119 
404  Teknillinen Aikakauslehti 1943: liitteet nro 5, nro 6 ja nro 7; Numminen 1943: 339, 406, 451 
405  Numminen 1944: 66, 98, 139, 257, 310; Teknillinen Aikakauslehti 1944a: liitteet nro 5 ja nro 7; Paavola ja Numminen 

1945: 69 
406  Teknillinen Aikakauslehti 1945: liitteet nro 1, nro 2, nro 3; Numminen 1944: 48, 81, 121 
407  Numminen 1945: 80–81 



 

102 

”Ruotsista ei kaiken todennäköisyyden mukaan ole tänne saatavissa ensiluok-
kaisia opettajia, siitähän meillä on jo kokemustakin, vaan lienevät halukkaat 
tulijat sellaisia, jotka eivät omassa maassaan syystä tai toisesta menesty. Ja 
vaikka sieltä saataisiinkin tyydyttäviä opettajia, tulee kieli tuottamaan suurta 
haittaa opetuksessa. Nykyinen suomenkielinen opiskelijapolvi ei hallitse ruot-
sin kieltä, joten suuri osa luennoiden sisällyksestä jää heille käsittämättömäksi 
eivätkä he henkilökohtaisessa opetuksessa ja tenteissä kykene vieraalla kielel-
lä esittämään tietojaan tyydyttävästi, kielitaitohan valitettavasti on itsenäi-
syytemme aikana alentunut. Sitä paitsi väliaikaisten opettajien, jollaisia ulko-
laiset [sic] itse asiassa ovat, mielenkiinto opetukseensa tulee olemaan laimea 
ja heidän oppilaiden tietoihin kohdistuva arvostelunsa samaa luokkaa, sehän 
on inhimillistä. Kaikesta tästä varmasti johtuu, että uuden insinööripolven 
teknillinen taso maassamme laskee.”

408
 

 

Toukokuussa 1945 diplomi-insinööri Eero 
Böök kertoi havainnoista satamarakennus-
suunnittelun kehityksestä Ruotsissa. Syys-
kaudella diplomi-insinööri Kauko Järvinen piti 
piirtämillään kuvilla valaisemansa esitelmän 
malmien louhintamenetelmiin ja niiden valin-
taperusteisiin vaikuttavista tekijöistä, diplo-
mi-insinööri Viljo Castrén samaten piirroksin 
havainnollistaen vesistöjen säännöstelyn 
merkityksestä voimataloudelle ja tekniikan 
tohtori Olavi Erämetsä alkuaineiden synnystä 
ja häviöstä. Diplomi-insinööri H. J. Numminen 
alusti kysymyksen Otanmäen rautamalmialu-
een hyväksikäytöstä.

409
  

Ruotsalainen Svenska Teknologföreningen 
lähetti 250 lahjapakettia jaettavaksi Suoma-
laisten Teknikkojen Seuran jäsenille; johto-
kunta etsi lehti-ilmoituksin paketin saajiksi 
sellaisia jäseniä, joilla oli alle 10-vuotiaita 
lapsia, mieluiten useita. Lisäksi Ruotsista 
saatiin avustusvaroja.

410
 

                                                           
408  Numminen 1945: 80–81 
409  Teknillinen Aikakauslehti 1945: liitteet nro 3, nro 4, nro 5 ja nro 6; Numminen 1945: 252, 292, 330; Linnavuori ja Num-

minen 1946: 101–104 
410  Numminen 1945: 292, 330; Linnavuori ja Numminen 1946: 102–103 
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4.2 Teknillinen yhdistystoiminta Vaasassa lamasta sotiin 

 

Moni vanha pöytäkirjanote kävisi sellaisenaan nykyäänkin: esimerkiksi vuonna 1933 Vaasassa kan-
nettiin huolta seuran ukkoutumisesta. Myös jäsenkunnan aina toisinaan osoittama passiivisuus 
osallistua johtokunnan järjestämiin tilaisuuksiin aiheutti suurta huolta alkuvuosikymmenistä läh-
tien. Ote vuosikertomuksesta 1927 osoittaakin asiassa suorapuheisuutta

411
: 

”Katsoen tähän tahtoo johtokunta huomauttaa, että jäsenillä pitää olla sen 
verran harrastusta yhteiseen kehitykseen ja saapuvat kokouksiin, sillä johto-
kunnan asema ohjelman hankinnassa on naurun alainen kun pyydetään esi-
telmän pitäjiä ja sitten ei ole ketään kuulemassa. Toivomuksena saa johtokun-
ta lausua että alkava toimintavuosi olisi siinä suhteessa parempi ja jokainen 
muistaisi saapua kokouksiin.”  

Seuraavana vuonna olikin tapahtunut kunnon ryhtiliike ja vuoden 1928 vuosikertomuksessa voitiin 
todeta edeltäneenä vuotena kokouksiin saapuneen runsaasti osanottajia.  

Helmikuussa 1929 insinööri A. Roos esitelmöi solubetonista, sen valmistuksesta, eri laaduista, 
koneistosta sen valmistuksessa ja karkaisukattilasta. Rakennusmestari Antti Ojamaa selosti insi-
nööri Saxenin laatimia piirustuksia sisäsataman uudisrakennuksista. Vuosikokous järjestettiin tou-
kokuussa, ja kokousväki retkeili Vaasan Kenkätehtaalle sekä Tikanojan Puku- ja Paitatehtaalle. 
Insinööri A. Roos kertoi Vaasan Höyrymyllyn toiminnasta aina perustamisesta nykyaikaan. Lisäksi 
vuoden aikana retkeiltiin Vaasan Autokeskukseen, Rahkolan levyteostehtaalle ja Saippuatehtaalle. 
Marraskuussa insinööri Kuusamo esitelmöi sähkölaitoksen höyryturbiinilaitteista, mutta joulukuun 
Suomalaisella Klubilla pidettyyn ”talouskokoukseen” ei ollut järjestynyt erityistä esitelmää.

412
 

Valitettavasti kokousosallistumisen aktivoituminen ei ollut kestävää, ja vuosien 1930–1932 aikana 
Vaasan Teknillisen Seuran toiminta oli hyvin vähäistä. Joko kokouksia ei muistettu pitää, tai sitten 
niihin ei saapunut kuin satunnaisia jäseniä. Tilejäkään ei aina muistettu tarkastaa, tosin talousar-
viokin jäi laatimatta sillä perusteella, ettei kuluneenakaan vuotena ollut toimintaa ollut.

413
  

Vastaavankaltaista toiminnan hiipumista oli lamavuosina havaittavissa muillakin teknillisten alue-
seurojen toimintapaikkakunnilla. Koskenmaa totesikin Suomalaisten Teknikkojen Seuran kokous-
alustuksessaan 1931 eri paikkakunnilla toimivista itsenäisistä teknillisistä seuroista, että ”Näistä 
toiset toimivat melko vilkkaasti. Toisista ei taas kuulu paljoakaan elon merkkejä. Yleensä täytynee 
sanoa, että teknikkojen yhdistystoiminta muutamia ilahduttavia poikkeuksia lukuun ottamatta on 
maaseudulla laimeaa ja kaipaa parantamista.”

414
 

                                                           
411  Ahopelto 2014a: 8–9; Vuorenmaa 1928 
412  Ahopelto 2014a: 35–36; Vuorenmaa 1929 
413  Ahopelto 2009b: 12–13; Ignatius 1944: 7; Vuorenmaa 1930 
414  Koskenmaa 1931b: 419 
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Vaasan Teknikkojen Seuran hiljaiselon vuosilta on pöytäkirjattu vain muutama kokoustilaisuus. 
Helmikuussa 1930 insinööri, lentoluutnantti T. Nissinen piti esitelmän lentotekniikan historiikista ja 
kehityksestä, esitaistelijoista ja heidän kohtaloistaan, joulukuussa taas todettiin, että ”Läsnä oli 
ainoastaan 5 jäsentä, joten kokouksen pito oli hyvin hajanainen. Talousarviosta keskusteltiin ja 
päätettiin että jäsenmaksuja ei kerätä kun ei ole ollut toimintaakaan”. Seuraavana vuonna joulu-
kuun talousarviokokouksessa insinööri I. Alanko esitelmöi ratanousujen taloudellisuudesta ja lentä-
jäluutnantti T. Nissinen sähkön käytöstä kotitaloudessa, varsinkin täydellisesti sähköistetyistä keit-
tiöistä Ruotsissa ja mahdollisuuksista kotimaassamme.

415
  

 
Kuva 30 Vaasan Teknikkojen Seuran pöytäkirja joulukuulta 1930

416
 

 

Vaasan Teknikkojen Seuran jäsenkokousvuosi 1932 aloitettiin insinööri Dunkersin varjokuvin va-
laisemalla esitelmällä, joka käsitteli Berliinin vuoden 1931 rakennusnäyttelyä. Insinööri Makkonen 
alusti kysymyksen valtamaanteistämme. Lisäksi A. Vuorenmaan 29.4.1933 päivätyssä yhdistetyssä 
vuosikertomuksessa vuosilta 1929, -30, -31 ja -32 mainitaan seuraavat esitelmät: sementtiyhdis-
tyksen asiamiehen esitelmä sementtiteistä; retkeily Kyrönjoen suistoon sekä selostus ruoppauslait-
teista, työsuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta Kyrönjoen suiston perkauksessa ja arkkitehti Art-
turi Ortelan esitys Funkis-rakennustyylistä.

417
 

Vuosikokouksessa 1933 arkkitehti Artturi Ortela alusti keskustelun lakkautusuhan alla olleen Vaa-
san suomalaisen teollisuuskoulun kohtalosta. Keskustelun tuloksena asetettiin kolmimiehinen 
komitea ajamaan suomalaisen teollisuuskoulun säilyttämisasiaa edelleen. Seuraavassa kokoukses-
sa insinööri E. Ääri kertoi Saksan teknillisistä korkeakouluista ja opetuksen järjestämisestä niissä ja 
insinööri Rich. Gylling alusti keskustelun Helsingin – Tampereen – Vaasan valtatien suunnasta. 
Joulukuun ohjelmassa oli vierailu Puhelinkeskuksessa, jossa tekn. johtaja Hj. Vickström ja insinööri 

                                                           
415  Ahopelto 2014a: 36; Roth 1967: 92; Vuorenmaa 1930; Vuorenmaa 1931 
416  Vuorenmaa 1930 
417  Ahopelto 2014a: 36–37; Vuorenmaa 1932 
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K. Seppola selostivat puoliautomaattikeskuksen rakennetta ja toimintaa. Kokous pidettiin Suoma-
laisella Klubilla, ja insinööri K. Seppola selosti puhelinverkoston rakennetta.

418
 Vuodelta 1934 ei ole 

säilyneitä pöytäkirjamerkintöjä. 

Vuonna 1935 Vaasan Teknillinen Seura ryhdistäytyi ja toiminta alkoi elpyä. Järjestettiin iltamia, 
otettiin kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja järjestettiin jälleen ajankohtaisia esitelmiä. Loppiai-
saattona 1935 järjestettiin Teknilliset karnevaalit Suomalaisella Klubilla. Toukokuussa insinööri 
Ville Arvonen esitelmöi maamme ilmatorjuntatykistöstä ja insinööri Br. Ollila alusti keskustelun 
ammattikoulukysymyksestä ja keskustelun tuloksena valittiin insinöörit S. Saarinen ja Br. Ollila 
laatimaan Vaasan viranomaisille perusteltu lausunto ammattikoulun välttämättömyydestä paikka-
kunnalla.

419
  

 

Kuva 31 Vaasan kaupunginhallituksen päätös vuonna 1936 määrärahasta propagandan 
tekemiseksi teollisuuskoulurakennuksen saamiseksi Vaasaan 

                                                           
418  Ahopelto 2014a: 37; Makkonen 1933 
419  Ahopelto 2014a: 37–38; Lampinen 1935 
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Syyskaudella insinööri M. G. Mannisen alustuksen aiheena oli Vöyrin pitäjän isojako. Joulukuun 
kokouksessa insinööri E. Ståhle ilmoitti, että iltamatoimikunta oli katsonut naamiaiset kaikkein 
sopivimmaksi rahankeräystavaksi ja selosti suunnitelmaa tämän järjestämiseksi. Lisäksi päätettiin, 
että sanomalehti-ilmoitusta ei enää käytettäisi seuran koollekutsumistapana, sillä kokousten kat-
sottiin tulevan tarpeeksi hyvin tietoon postikortti-ilmoitusten kautta.

420
 

Insinööri A. Stenberg esitelmöi kokousväelle Långfjärdenin kuivatussuunnitelmasta ja insinööri K. 
V. Mustonen betonitöiden suorittamisesta. Syksyllä oli myös kerhoilta, jossa ”jäsenet naisineen” 
olivat kuuntelemassa esitelmää pesuaineitten käytöstä kotitaloudessa.

421
 

Helmikuun 1936 alussa puheenjohtaja selosti toimenpiteitä teollisuuskoulukysymyksen eteenpäin 
viemiseksi. Vaasan kaupunginhallitukselle oli yhdessä Tekniska Klubben i Vasan kanssa lähetetty 
kirje, jossa anottiin 4000 smk

422
 propagandan tekemiseen.

423
  

17.3.1936 voitiin kirjata ylös, että kaupunki oli myöntänyt anotun summan Vaasan Teknikkojen 
Seuralle ja Tekniska Klubben i Vasalle propagandan tekemiseen Vaasan teollisuuskoulurakennuk-
sen aikaansaamiseksi. Seuran jäsenten Helsinkiin tekemät propagandamatkat raportoitiin menes-
tyksekkäiksi, ja vielä samana vuonna eduskunta myönsi varat teollisuuskoulurakennuksen raken-
tamiseksi Vaasaan.

424
 

Rakennusmestari K. A. Huovinen ehdotti kevätkaudella 1936, että otettaisiin käsiteltäväksi taas 
kysymys teknikoitten saamiseksi kaupungin valtuustoon. Insinööri M. Makkonen puolestaan selosti 
uittoväylien järjestelyä Ruotsin vesistöissä ja insinööri S. Saarinen professori Ostwaldin värioppia. 
Järjestettiin myös naamiaiset, ”jotka muodostuivat Vaasan huvielämän huipputapaukseksi”.

425
  

Syyskuun 1936 ylimääräisessä kokouksessa päätettiin pitkän harkinnan jälkeen osallistua kunnallis-
vaaleihin, ja että vaaleihin ei mentäisi puoluetunnuksin vaan yksinomaan suomalaisuustunnuksin. 
Marraskuussa päätettiin tehdä reklaamia seuran kunnallisvaaleihin asettaman oman listan puoles-
ta. Tähän jäsenkokous myönsi 1000 smk:n

426
 määrärahan.

427
  

Vaasan Teknikkojen Seura myös valitsi perustajajäsenensä ja monivuotisen puheenjohtajansa, 
arkkitehti A. V. Stenforsin ensimmäiseksi kunniajäsenekseen. Insinööri T. Ahlholm esitelmöi höyry-
kattiloiden vioista ja insinööri K.V. Mustonen betoniputkirunkojen valmistuksesta; rakennusmesta-
ri K. A. Huovinen selosti vaalitoiminnan kehittymistä.

428
 

Teknikkojen puute kunnallispoliittisessa päätöksenteossa puhutti myös valtakunnallisen pääseuran 
taholla. VTS:n perustajajäsen, Helsinkiin jo vuonna 1920 muuttanut insinööri Olli Martikainen jul-

                                                           
420  Ahopelto 2014a: 37–38; Makkonen 1935 
421  Ahopelto 2014a: 37–38; Makkonen 1935 
422  vuoden 2014 rahan arvon mukaisesti 1 483 euroa, ks. myös apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 1.10.2014 
423  Ahopelto 2009b: 14–15; Ahopelto 2014a: 20–21, 38; Ignatius 1944: 8; Makkonen 1936 
424  Ahopelto 2009b: 14–15; Ahopelto 2014a: 20–21; Ignatius 1944: 8; Roth 1967: 92 
425  Ahopelto 2009b: 14–15; Ahopelto 2014a: 20–21, 38; Ignatius 1944: 8; Makkonen 1936 
426  369,80 euroa vuoden 2015 rahan arvon mukaisesti, apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 8.2.2016 
427  Ahopelto 2014a: 38; Makkonen 1936 
428  Ahopelto 2014a: 38; Roth 1967: 92; Makkonen 1936 
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kaisi asiasta kunnallisvaaliehdokkuuteen kannustavan artikkelin Teknillisessä Aikakauslehdessä 
vaalien alla.

429
 

 
Kuva 32 Teknikot ja kunnallisvaalit

430
  

 

Itsenäisyyspäivän aattona 1936 järjestettiin juhlaillalliset kunniajäsen Stenforsin kunniaksi Suoma-
laisella Klubilla. Lisäksi lentäjäluutnantti T. Nissinen esitelmöi purjelennosta. Perustajajäsenistä 
insinööri O. Martikainen täytti vuoden aikana 60 vuotta ja ylitirehtööri A. V. Stenfors 70 vuotta. 
Kunnallisvaaleissa Vaasan Teknikkojen Seuran puheenjohtaja K. V. V. Mustonen pääsi läpi Seuran 
omalta listalta ja tuli sittemmin valituksi myös kaupunginhallitukseen.

431
  

                                                           
429  Martikainen 1936: 396 
430  Martikainen 1936: 396 
431  Ahopelto 2014a: 22, 38–39; Makkonen 1936 
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Kuva 33 Vaasan Teknikkojen Seuran kunnallisvaalimenestystä vuodelta 1936 

 

Vuonna 1937 arkkitehti Artturi Ortela esitelmöi Vaasan Teknikkojen Seuralle laastittomista sei-
näsaumoista ja merenkulkuneuvos S. Tainio radiomajakoista ja kaikuluotsauksesta. Helmikuussa 
järjestettiin naamiaiset Suomalaisella Klubilla. Vuosikokouksessa insinööri E. Kuusamo esitti vaasa-
laisissa liikkeissä ja tehtaissa käydystä rahankeräyksestä saatuja kokemuksia ja tuloksia; keräys oli 
tuottanut seuralle 1 500 mk

432
. Insinööri K. V. Mustonen kertoi työinsinöörin muistelmia Imatran 

voimalaitokselta ja insinööri K. E. Blomroos matkahavaintoja Saksasta.
433

 

                                                           
432  vuoden 2015 rahana 528,30 euroa; apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 21.2.2016 
433  Ahopelto 2014a: 39; Makkonen 1937; Aspiala 1937 
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Toukokuussa 1937 kokousväelle ilmoitettiin, että vaasalaisilta liikkeiltä oli edelleen saatu avustusta 
seuraavasti: Teräkseltä 500 smk

434
 ja Höyrymyllyltä 2500 smk

435
. Todettiin myös, että sihteeri on 

seuran kalustonhoitaja. Syyskaudella insinööri E. Kuusamo alusti keskustelukysymyksen Suomen 
työaikalainsäädännöstä ja eräistä oikeustapauksista ja insinööri Aarne Savoila piti valokuvin ha-
vainnollistetun esitelmän uudemmista betonoimismenetelmistä.

436
  

Todettiin myös, että ”erään lahjoituksen johdosta oli seuran toimesta päätetty järjestää esitelmiä, 
joiden toimeenpanosta keskusteltiin ja päätettiin pitää heti, kun on ratkaistu huoneustokysymys, 
joka näyttää tuottavan otaksuttua suurempia vaikeuksia”. Kaupunginhallitukselta oli tullut lausun-
non antamista varten ehdotus kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi, jota käsiteltiin loppusyk-
syn kokouksissa. Insinööri I. Alanko esitelmöi jäsenkokousvuoden päätteeksi Kauhajoen aseman ja 
kirkonkylän välisen maantien kestopäällystystöstä (Topeka).

437
 

Vuonna 1938 insinööri Mustonen esitelmöi katurasituksista ja johtaja A. Vuorenmaa lokaviemärei-
den vioista ja niiden korjaamisesta. Huhtikuussa tehtiin ekskursio Suomen Sokeri Oy:n tehtaille 
tutustumaan uuteen höyrynkehitysmenetelmään perustuviin vastavalmistuneisiin höyrykattiloihin, 
oppaana insinööri A. O. Väisänen; ”’kotituliaisiksi’ saatiin kaunis sokeritoppa”

438
.  

Koska huhtikuun esitelmän pitäjä ei saapunut, lopetettiin kokous poikkeuksellisesti jo klo 20.50 ja 
siirryttiin illastamaan. Helsinkiläisen insinööri U. Varjo piti kesällä 1938 esitelmät rakennustarkas-
tuksesta ja -valvonnasta sekä rautabetonitöissä tavallisimmin esiintyvistä virheistä ja niiden kor-
jaamisesta.

439
 

Lokakuussa 1938 vietettiin hiljainen hetki seuran äkillisesti menehtyneen varapuheenjohtajan, 
perustajajäsen E. Kuusamon muistolle. Diplomi-insinööri A. Savoila piti vilkkaan keskustelun herät-
täneen esitelmän maanteiden uudesta luokittelusta ja merkkijärjestelmästä ja insinööri A. L. Sten-
berg Pitkänlahden pengerryshankkeesta.

 
Eräissä puheenvuoroissa paheksuttiin sitä, että tiekartat 

ovat yleisessä kaupassa, koska niitä niin ollen vihollinenkin saattaa käyttää hyväkseen. Tähän jou-
duttiin toteamaan autoliikenteen vaatimukseksi sen, että karttoja saattoi ostaa vapaasta kaupas-
ta.

440
  

Puheenjohtaja myös ehdotti, että ”järjestettäisiin välipyhien aikana illanvietto, johon koetettaisiin 
saada tavallista enemmän ohjelmaa ja johon jäsenet esim. naisineen voisivat tulla”. Juhlan järjes-
tämistä kannatettiin, mutta kaksi jäsentä piti ajankohtaa sopimattomana, joten johtokunta sai 
tehtäväkseen valmistella juhlan tammikuussa 1939 pidettäväksi ”jonkun ravintolan sivuhuoneessa 
tai jossain muualla”. Helmikuussa 1939 kirjattiin kokouksessa keskustellun ekskursion tekemisestä 
uudelle teollisuuskoululle, mutta tätä ei saatu toteutettua. Juhlia ei seura 20-vuotisjuhlavuotenaan 
järjestänyt lopulta lainkaan.

441
  

                                                           
434  vuoden 2015 rahana 176,10 euroa; apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 23.2.2016 
435  vuoden 2015 rahana 880,50 euroa; apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 23.2.2016 
436  Ahopelto 2014a: 39; Makkonen 1937; Arvonen 1937 
437  Ahopelto 2014a: 39–40; Arvonen 1937 
438  Ignatius 1944: 9 
439  Hinttula 1938; Arvonen 1938 
440  Arvonen 1938 
441  Arvonen 1938; Arvonen 1939; Savoila 1940 
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"…koska seuran jäsenet ovat olleet innokkaasti puuhaamassa sen [teollisuus-
koulun] aikaansaamiseksi. Useat seuran jäsenet ovat tehneet matkoja aina 
Helsinkiin asti. Lausuttiin yleinen ihmettely, että teollisuuskoulun puolesta ei 
ole pyydetty seuraa katsomaan ajanmukaista koulurakennusta. Asian edel-
leen ajaminen jätettiin johtokunnan huoleksi." 

 

Kevättalvella 1939 insinööri H. Paasikallio esitelmöi Saimaan kanavan laajennustyöstä ja insinööri 
K.V. Mustonen piti esitelmän tielainsäädännöstä ja tekeillä olevasta uudesta tielaista. Vuosikerto-
mukseen kirjattiin, että ”poikkeuksellisten olojen vuoksi vuoden 1939 syksyllä supistui seuran toi-
minta puoleen tavallisesta s.o. kevätkauteen. Tänä aikana pidettiin 3 kokousta.” Lisäksi sekä seu-
ran puheenjohtaja että sihteeri muuttivat pois paikkakunnalta vuoden 1939 aikana, kuten moni 
aktiivinen kokouksissa kävijäkin.

442
  

Etenkin 1930-luvun loppupuolella sekä sotavuosina Vaasan Teknikkojen Seura otti vaikeista ajoista 
huolimatta aktiivisesti kantaa Vaasan kaupungin asioihin. Kaupunginhallitus myös pyysi lausuntoja 
seuralta, milloin kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta, milloin katujen nimistä. Ja VTS auttoi 
mielellään miltei asiassa kuin asiassa.

443
 

Sotavuosina päätettiin olla kantamatta jäsenmaksua niiltä Vaasan Teknikkojen Seuran jäseniltä, 
jotka olivat mukana sotatoimissa, ”mikäli he eivät halua niitä suorittaa”

444
. Asevelikylä-asiassakin 

oltiin aloitteellisia. Muutoin seuran toiminta oli melko vähäistä, mutta täysin kokoontumatta ei silti 
jätetty. Vuosikertomuskin yleensä mahtui yhdelle käsinkirjoitetulle sivulle.

445
 

Sotavuoden 1940 vuosikokouksessa käytiin yleiskeskustelua nähdystä ja kuullusta Helsingin raken-
nusmessuilta, alustajana arkkitehti Artturi Ortela. ”Poikkeuksellisten olojen vuoksi oli seuralla toi-
mintaa ainoastaan syyskautena, jolloin pidettiin 2 kokousta.”

446
 

Seuraavana vuonna todettiin kokouspöytäkirjassa, että ”Vaasaan perustettavan Asunto-osake-
yhtiön (Asunto Oy:n) kehitystä päätettiin tarkkailla”. Osastonjohtaja Vuorenmaa esitelmöi lämmi-
tyslaitteista ja Sisäasiainministeriön Väestönsuojeluosastolta Helsingistä saapunut insinööri U. Järvi 
piti esitelmän väestönsuojista. Insinööri A. Selanderin esitelmän aiheena oli höyrykattiloiden kehi-
tys ja johtaja Lepistö kertoi rakennusten standardisoimisesta ja vuokrasuhdanteesta. Päätettiin 
myös lahjoittaa 200 mk

447
 arkkitehti Juhani Viisteelle Viipuri-julkaisua varten. Majuri J. Räty piti 

esitelmän räjähdysaineista ja dynamiitin valmistuksesta, esitelmä liittyi seuran käyntiin Suomen 
Forsiitti-Dynamiitti Oy:n tehtaalla.

448
 

Vuoden 1942 vuosikokous hyväksyi, että poikkeuksellisten olojen vuoksi seuran kokouksien pito 
jätetään vastaisuuden varaan, ja että vuoden 1941 jäsenmaksua ei kanneta. Seuran sihteeri, kuto-
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moteknikko M. Loukkola piti esitelmän keinosilkin ja tekovillan valmistuksesta. Lokakuun kokouk-
seen osallistui kuusi VTS:n jäsentä. Joulukuussa arkkitehti Artturi Ortela esitelmöi aiheesta Vanhas-
ta uutta: suunnitelmia vanhan tehdasrakennuksen (Pohjolan Polttimo – Vaasan pastilleritehdas, 
Korpela ja Tulimaa) muuttamiseksi uudeksi. Insinööri M. Marttila kertoi kaasugeneraattorista ja 
sen puhdistuslaitteista. Esitelmä palkittiin kättentaputuksin. Lisäksi päätettiin, että sihteeri laatii 
matrikkelin ”johtokunnan määräämällä tavalla”.

449
 

Vuonna 1943 saatettiin alulle Vaasan Teknikkojen Seuran puheenjohtajan nuijan suunnittelu ja 
valmistus. "Tästä nuijasta vielä puhutaan", ennakoitiin jo tuolloin. Nuija todistetusti oli seuran 
hallussa vielä 1980-luvulla, mutta katosi sittemmin. Alkuperäisiä piirustuksiakaan ei ole enää seu-
ran arkistossa, ja on epäilty että ne katosivat kokouspaikkana pidetyltä Vaasan Suomalaiselta Klu-
bilta rakennusmestari Myntin Teknillisten Aikakauslehtien lainaamisen järjestämistä varten lahjoit-
taman kaapin mukana. Valokuva nuijasta löytyy seuran arkistoista ja Teknillisen Aikakauslehden 
vuoden 1967 artikkelista.

450
  

Helmikuussa 1943 rakennusmestari Huovinen esitteli keskusteltavaksi uuden lakiehdotuksen 
Maistraatin poistamisesta, ja siitä, miten se vaikuttaa rakennuspiirustusten hyväksymiseen. Insi-
nööri R. Ignatius kertoi puun sokeroimisesta ja insinööri A. Selander alusti teknillisestä opetukses-
ta; mielenkiintoisena pidetty esitelmä päätettiin julkaista toukokuun puolivälissä Vaasa- ja Ilkka-
lehdissä.

451
  

Vuosikokouspöytäkirjaan 24.3.1943 kirjattiin, että arkkitehti Artturi Ortela otti tyytyväisin ilmein 
vastaan päätöksen laatia piirustukset puheenjohtajan nuijasta. Hänelle annettiin myös tehtäväksi 
laatia seuralle sanomalehti-ilmoituksia varten alkuperäistä pienempi versio seuran merkistä. Insi-
nööri B. Ollila lausui kokouksessa toivomuksen, että Vaasan Teknikkojen Seura harrastaisi hyvien ja 
jo käytäntöön hyväksyttyjen uusien teknillisten sanojen käyttöä. Insinööri O. H. Marjola esitelmöi 
kvartsipölyn vaaroista, insinööri Br. Ollila ammattikouluista ja neiti, teknikko Raili Höglund työaika-
tutkimuksista.

452
 

Syyskaudella 1943 ylijohtaja A. Stenfors esitti keskusteltavaksi nk. maasillan vieressä olevan tontin 
sopimattomuudesta virastotalon paikaksi; asian todettiin vuosikertomuksessa kääntyneen lopuksi 
niin, että valtio osti tontin Centralin vierestä. Insinööri R. Ignatius ja rakennusmestari K. A. Huovi-
nen selostivat käyntejään Hangossa. "Mielenkiintoista oli ollut." Insinööri R. Ignatius piti myös 
esitelmän itsesyttymisestä ja käsiteltiin Vaasan Teknikkojen Seuran osuutta Vaasan autoteknikko-
jen ammattikurssien toimeenpanossa.

453
 Vuonna 1943 tehtiin myös Tekniska Klubben i Vasan 

kanssa sopimus, että vältettäisiin kokouksien samanaikaisuutta; seuroilla oli tuolloin jo yhteisiä 
jäseniä

454
. 

Joulukuussa 1943 sodassa olevat vapautettiin kuluvan vuoden jäsenmaksujen maksamisesta (so-
dan loppuun saakka). Arkkitehti Artturi Ortelan laatimat erittäin onnistuneiksi todetut piirustukset 
puheenjohtajan nuijasta otettiin kiitollisuudella vastaan; Suomen Sokeri lahjoitti puuosan työn, 
loppu jäi johtokunnan huoleksi. Vänrikki, maisteri L. Jännes esitelmöi biokemiasta ja tekniikasta. 
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Vaasan Teknikkojen Seura teki myös rakennusmestari K. A. Huovisen välityksellä aloitteen Aseveli-
kylän perustamisesta. Seuran jäsenet tekivät propagandaa ja Teknillisessä koulussa alkoi, vaikeuk-
sista huolimatta, ”suomalainen kurssi”.

455
 

Vuonna 1944 Vaasan Teknikkojen Seura antoi kaupunginhallitukselle sen pyytämän lausunnon 
Vaasan uusista kadunnimistä. Johtokunta oli paneutunut asiaan ja hyviä ehdotuksia löytyi, vaikka-
kin esitettiin toive, että asiaa pitäisi vielä voida harkita. Perustelutkin esitetyille nimille olivat sel-
vät:  

”Käytännöllisyyssyyt vaativat, että katujen nimet ovat lyhyitä ja ennen kaik-
kea sellaisia, että niiden ääntäminen ja oikeinkirjoitus tuottavat mahdolli-
simman vähän vaikeuksia. Esimerkiksi sellaisia nimiä, kuin helsinkiläiset Nor-
denskiöldinkatu ja Tavaststjernankatu on tästä syystä pidettävä erehdyksinä, 
vaikkakaan asianomaisten suurmiesten merkitystä kukaan ei halunne kiel-
tää.”

456
 

 

Verotarkastaja T. Järvilehto esitelmöi vuonna 1944 kokousväelle valtion verotuksesta ja veron 
ennakkoperinnästä ja rakennusmestari K. Huovinen piti jälkiselostuksen aseveljien tonttikysymyk-
sestä. Insinööri J. Koskisen esitelmän aiheena olivat radiohäiriöt ja niiden vaimentaminen, esitys-
tään hänen kerrottiin pöytäkirjaan liimatussa lehtileikkeessä valaisseen havainnollisin kaaviokuvin 
ja lukuisin käyrin. Maisteri O. Suolahti taas käsitteli puun lahoamista ja lahosuojausta.

457
 

 

 
Kuva 34 Arkkitehti Ortelan vuonna 1943 suunnittelema VTS:n puheenjohtajan nuija

458
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Vaasan Teknikkojen Seura täytti 25 vuotta sotavuonna 1944. Uusi nuija luovutettiin 25-vuotisjuh-
lassa tuoreelle puheenjohtajalle, diplomi-insinööri Reino Ignatiukselle. Nuija lienee ollut ainoa 
arkkitehdin piirtämä sokeritehtaassa valmistettu puheenjohtajan nuija. Materiaalina tosin oli visa-
koivu, ei sokeri, kuten pöytäkirjassa tarkennettiin.

459
  

Syyskaudella diplomi-insinööri Reino Ignatius piti esitelmän aiheesta ”ilma teollisuuden palveluk-
sessa” sekä selosti poikakoulutuskysymystä. Tekniikan tohtori, kapteeni Pekka Kirjakan aiheena oli 
”luu kemiallisten tuotteiden raaka-aineena” ja Toivo Aarnio selosti 11.12.1944 päättyneitä ensim-
mäisiä työnjohtajakursseja Vaasassa.

460
 

Seuran 25-vuotisjuhlan innoittamana Teknilliseen Aikakauslehteen toimitettiin puolen sivun artik-
keli seurasta ja sen toiminnasta. Realistisesti todettiin seuran toiminnan olleen aika-ajoin elinvoi-
maista ja aktiivistakin, joskin välillä oli ollut lamakausia.

461
  

"Kokouksien esitelmät ja keskustelut niiden johdosta ovat koossapitävänä 
voimana ja kokouksien jälkeen ateriointi ja yhdessä olo tutustuttavat Vaasan 
ja sen ympäristön teknikoita toisiinsa. Täten seuran valistava ja kokoava toi-
minta tuottaa ehdotonta hyötyä paikkakunnalle ja koko maalle". 

 

Vuonna 1945 tehtiin opintoretkeily Vaasan puhelinlaitokseen, isäntinä johtaja A. Stenberg ja tekn. 
johtaja, ins. Hj. Wickström. Osastopäällikkö Åke Roos esitelmöi minimipalkkasopimuksista ja dip-
lomi-insinööri Jaakko Ruutu Bedaux-järjestelmästä; vuosikokouksessa diplomi-insinööri R. K. Sep-
pälä esitelmöi aiheesta ”Kemia teollisuuden palveluksessa”. Diplomi-insinööri Jalo Saarniaho piti 
esitelmän ”Kevätväsymys ja vitamiinit” Keväällä teekkari V. Arve ”selosti tekniikan ylioppilaitten 
touhua ja hommasi tilauksia ’Teekkari’-lehdelle”, ja diplomi-ekonomi K. Lindbohm esitelmöi kont-
torityön rationalisoimisesta.

462
 

Syyskaudella 1945 kokoonnuttiin kolmesti: tekniikan tohtori O. Erämetsä Helsingistä esitelmöi 
aiheesta ”Aineen synty ja häviö”. Esitelmä selvitti atomienergiaa ja sen käyttöä mm. atomipom-
missa. Lokakuussa tehtiin opintoretkeily radioasemille Vanhaan Vaasaan ja lentokentälle. Insinööri 
J. Koskinen piti esitelmän ”mikrofonista vastaanottimeen” ja joulukuussa diplomi-insinööri Torsten 
Frejman esitelmöi puuvilla- ja sillakankaiden kutistumisesta.

463
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5 NOPEAN KASVUN AIKA 

 
 

5.1 Suomalaisten Teknikkojen Seurasta Suomen Teknilliseksi Seu-
raksi 

 

Tammikuussa 1946 pidettiin Suomalaisten Teknikkojen Seuran ylimääräinen kokous, jossa diplomi-
insinööri V. J. Tammio piti vilkasta keskustelua herättäneen esitelmän Helsingin henkilöaseman 
sijoituksesta

464
. Helmikuussa insinöörieverstiluutnantti K. Löfström esitelmöi ilmakuvakartoitukses-

ta havainnollistaen esitystään elokuvan avulla
465

.  

Insinööripäivät järjestettiin maaliskuussa, 15.–16.3.1946, huipentuen 17.3.1946 Suomalaisten 
Teknikkojen Seuran 50-vuotisjuhliin. Insinööripäivillä pohdittiin ”maamme tuotannollisen toimin-
nan eri alojen tärkeitä asioita nykyhetken valossa sekä teknikoita suorastaan kiinnostavia yhteis-
kunnallisia probleemoita”.

466
 STS julkaisi myös 50-vuotisjuhlajulkaisun, jossa selostettiin yksityis-

kohtaisesti seuran vaiheita kuluneilta viideltä vuosikymmeneltä
467

. Juhlajulkaisun ensimmäinen, 
numeroitu kappale luovutettiin syyskuussa Tasavallan Presidentille

468
. 

50-vuotisjuosikokouksen virallisen osuuden jälkeistä juhlakokousta seurasi Teknillisen Korkeakou-
lun juhlasalissa noin 300 osanottajaa. Professori A. I. Virtanen piti juhlaesitelmän ”typen sitoutu-
miskysymys ja valkuaisaineiden tuotanto”. Tasavallan presidentti J. K. Paasikiven lähettämän onnit-
telusähkeen luki juhlan ylimarsalkka Eino Ståhle, ja hallituksen onnittelut ja tervehdyksen toi kaup-
pa- ja teollisuusministeri Uuno Takki.

 469
  

Lukuisat yhteistyökumppanit liikelaitoksista alueseuroihin lähettivät onnittelunsa. Suomalaisten 
Teknikkojen Seuran puheenjohtaja, diplomi-insinööri Linnavuoren isännöimiin juhlatanssiaisiin 
ravintola Fenniaan mahtui vain kuutisensataa juhlijaa, loppuja yli 200 ennakkoilmoittautujaa var-
ten järjestettiin varapuheenjohtaja, professori Niinin isännöimä aivan yhtä onnistuneeksi mainittu 
rinnakkaisjuhla Polilla.

470
 

Huhtikuussa 1946 päätettiin diplomi-insinööri Koskiala alustuksen pohjalta yksimielisesti toimin-
nanjohtajan viran perustamista Suomalaisten Teknikkojen Seuraan, jotta yhteistoimintaa maamme 
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teknillisten seurojen välillä saataisiin tehostettua.
471

 Tehtävään valittiin 1.9.1946 lähtien diplomi-
insinööri Heino Leskelä; samalla toimeen yhdistettiin pääsihteerin ja taloudenhoitajan tehtävät

472
. 

 

 
Kuva 35 STS:n 50-vuotisjuhlavuosikokous

473 

 

Suomalaisten Teknikkojen Seuran 50-vuotisjuhlavuoden syyskauden esitelmiin kuuluivat yli-
insinööri Ilmari Harkin pitämä alustus STS:n ulkomaisten yhteyksien kehittämisestä sekä hinta- ja 
palkkaneuvoston yleissihteeri, varatuomari Esko Kulovaaran alustus Teko-suunnitelmasta talous-
elämämme vakauttamiseksi. Filosofian tohtori, dosentti Esa Kaitila esitelmöi aiheesta Teollisuus ja 
yleinen mielipide.

474
 

Suomalaisten Teknikkojen Seura päätti ryhtyä vuoden 1947 alusta lukien julkaisemaan STS:n jäse-
nille kuukausittaista ilmaista tiedotuslehteä seuran ja kerhojen ohjelmista. Tämä lehti korvasi ai-
kaisemmat, Teknillisen Aikakauslehden välissä jaetut perforoidut ohuet siniset ja vihreät tiedotus-
lehtiset. Tämä mahdollisti myös kirjeitse tapahtuvista ilmoituksista luopumisen.

475
 Lisäksi seitse-

män maamme insinööri- ja arkkitehtiyhdistystä esiteltiin Teknillisen Aikakauslehden tammikuun 
1947 numerossa: Maanviljelysinsinöörien yhdistys, Rakennusinsinööriyhdistys, Suomen Maanmit-
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tariyhdistys, Suomen Paperi-insinöörien Yhdistys, Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys, Suo-
men sähköinsinööriliitto ja Vuorimiesyhdistys

476
.  

Insinööri- ja arkkitehtiyhdistyksen ensimmäinen yhteinen edustajakokous järjestettiin tammikuun 
10. päivänä 1947. Paikalle Suomalaisten Teknikkojen Seuran huoneistoon Helsinkiin saapui huo-
mattava määrä yhdistysten edustajia; edustettuina olivat Suomalaisten Teknikkojen Seuran ja 
Tekniska Föreningen i Finlandin yhteistyövaliokunta sekä 28 yhdistystä: Finska Kemistsamfund – 
Suomen Kemistiseura, Jyväskylän Teknillinen Seura, Kymenlaakson Teknillinen Yhdistys – Kymme-
nedalens Tekniska Förening, Lapin Insinööri- ja Arkkitehtiyhdistys, Maanviljelysinsinööriyhdistys, 
Nuoret Maanmittarit, Pohjois-Karjalan Insinööriyhdistys, Porin Teknillinen Seura, Radioinsinööri-
seura, Rakennusinsinööriyhdistys – Byggnadsingenjörföreningen, Suomalaisten Kemistien Seura, 
Suomalaisten Teknikkojen Seura, Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund, Suomen 
Betoniyhdistys, Suomen Insinööriupseeriyhdistys, Suomen Konepajayhdistys – Verkstadsingenjörs-
föreningen i Finland, Suomen Kunnallisteknillinen Yhdistys, Suomen Maanmittariyhdistys, Suomen 
Paperi-insinöörien Yhdistys – Finska Papperingenjörsföreningen, Suomen Puuteollisuusinsinöörien 
Yhdistys, Suomen Sähköinsinööriliitto – Elektroingenjörförbundet i Finland, Tampereen Teknillinen 
Seura, Tekniska Föreningen i Finland, Turun Teknillisen Seuran perustamistoimikunta, Vaasan Tek-
nikkojen Seura, Valtion Diploomi-insinöörien Liitto, Vuoksenlaakson Teknillinen Seura ja Vuori-
miesyhdistys – Bergsmannaföreningen.

477
  

Neuvottelukokouksessa pohdittiin yhteistoiminnan kehittämistä sekä määriteltiin suuntaviivoja 
yhdistysten keskinäisen entistä paremman kanssakäymisen aikaansaamiseksi. Toiminnanjohtaja 
Leskelän alustuksessa korostettiin erityisesti maaseutukeskusten teknillisten seurojen ottamista 
yhä kiinteämmin mukaan toimintaan. Kokousväki oli yksimielinen tällaisen yhteistoiminnan tär-
keydestä, vaikka esimerkiksi yksityisiin palkkakysymyksiin puuttumista ei pidetty mahdollisena.

478
 

Vuonna 1947 aloitettiin myös paikallisten teknillisten seurojen lyhyiden uutisten julkaiseminen 
lehden omassa osastossa. Ensimmäisessä artikkelissa esiteltiin lyhyesti Jyväskylän, Kokkolan, Porin, 
Tampereen ja Vuoksenlaakson Teknillisten Seurojen, Vaasan Teknikkojen Seuran sekä Kymenlaak-
son Teknillisen Yhdistyksen, Pohjois-Karjalan Insinööriyhdistyksen ja Lapin Insinööri- ja arkkiteh-
tiyhdistyksen johtokunnat yhteystietoineen.

479
 

Suomalaisten Teknikkojen Seuran vuosikokouksessa 1947 diplomi-insinööri I. Koskiala selosti joh-
tokunnassa esillä olleita suunnitelmia tekniikkaa ja teollisuutta koskevan tiedotuspalvelun järjes-
tämisestä; tietämättömyys ”suuren yleisön” keskuudessa näistä asioista koettiin hyvin yleiseksi, ja 
päivälehdissä todettiin esitetyn teknillisistä asioista aivan virheellisiäkin tietoja. Professori Eino M. 
Niini esitelmöi aiheesta ”organisaatio ja yrittäjähenki tuotannon tekijöinä” ja diplomi-insinööri 
Ilmari Helanto aiheesta ”rakennustoiminnan mahdollisuuksia”. Toiminnanjohtaja Leskelän alustuk-
sen johdosta keskusteltiin myös Teollisuuden päivän vietosta, mutta järjestelyaika katsottiin kulu-
neena vuotena liian lyhyeksi, koska sopivana ajankohtana pidettiin maaliskuun viimeistä päivää, 
jona oli annettu ”armollinen asetus elinkeinoista” vuonna 1879.

480
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Suomalaisten Teknikkojen Seura järjesti yhteistyössä Tampereen Teknillisen Seuran kanssa kaksi-
päiväisen kesäkokouksen Tampereella elokuussa 1947. Kokouksen aiheena oli ulkomaankauppa ja 
vientiteollisuus. Osanottajia kirjattiin olleen mukana noin sata, ”suurin osa rouvineen”, ja puunja-
lostusteollisuuden ja metalliteollisuuden vientimahdollisuuksia käsitelleen seminaariosuuden ohel-
la osanottajat tutustuivat Tampereen teollisuuslaitoksiin, laivaretkeilivät Näsijärvellä ja ”viettivät 
rattoisan illan Rosendahlin ravintolassa illallistanssiaisten merkeissä”. Rouville oli järjestetty oheis-
ohjelmaa mielenkiintoisiksi mainittujen esitelmien ajaksi.

481
 

Suomen Teollisuusliitolle ehdotettiin, että se ryhtyisi toimenpiteisiin maamme teollisuutta koske-
van yleissuunnitelman laatimiseksi. Eduskunnalle tehtiin kansanedustaja Heiniön välityksellä aloite 
teknillisten asiantuntijain palkkaamiseksi tärkeimpiin ulkomaiden lähetystöihin, mutta ehdotus 
hylättiin.

482
 

Vuonna 1948 kuultiin kaksi vuosikokousesitelmää; ruotsalainen direktör Stig Giertz-Hedström esi-
telmöi aiheesta ”Teknikernas ansvar inför den almänna utvecklingen” ja professori Otto-I. Meur-
man valtakunnansuunnittelusta. Professori Meurmanin esitelmään liittyi useita osa-alustuksia, 
kuten tekniikan tohtori Reino Ajo: Asemaseutu valtakunnan taloudellisena elimistönä; professori 
Pentti Kaitera: Maaseutu ja asutuskeskus valtakunnansuunnittelussa; toimitusjohtaja J. W. Wal-
den: Teollisuus maaseutuyhdyskunnan kehittäjänä; diplomi-insinööri Viljo Castrén: Etuvastakoh-
tien sovittaminen vesistöolojamme kehitettäessä ja tekniikan tohtori Mauno Kajamaa: Kartastoky-
symys. Lisäksi diplomi-insinööri I. Koskiala alusti eri insinööriyhdistysten yhteistoiminnan kehittä-
misestä.

483
 

Vuoden 1948 kesäkokous järjestet-
tiin yhdessä Turun Teknillisen Seu-
ran kanssa Turussa. Perjantai-iltana 
6.8.1948 kokoonnuttiin yhteiselle 
illalliselle ravintola Pikku Pukkiin. 
Lauantaiaamuna olivat vuorossa 
diplomi-insinööri C. J. Nikanderin 
esitelmä metalliteollisuuden koti-
markkinoista sekä tehdasretkeilyjä, 
kohteina joko Crichton-Vulcan, P. C. 
Rettig ja Kumpp., Silo, Turun Verka-
tehdas Oy tai Vuoksenniska Oy:n 
Turun Rautatehdas.

484
  

Lounaan jälkeen tutustuttiin Parais-
ten Kalkkivuori Oy:n teollisuuslai-

toksiin ennen lähtöä laivalla Naantaliin, jossa järjestettiin illallistanssiaiset Kaivohuoneella. Sunnun-
taina oli vielä vuorossa agronomi Hans Perttulan esitelmä maataloutemme rationalisoimis-
mahdollisuuksista ennen päättäjäislounasta. Hotellihuoneiden vähyyden vuoksi varoitettiin kutsus-
sa, että osa kesäretkeilijöistä saattaisi joutua yksityisasunto- tai yhteismajoitukseen.

485
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Vaalikokouksessa joulukuussa 1948 professori Matti Levón esitelmöi insinöörien jatkokoulutukses-
ta. Pöytäkirjaan merkittiin, että esitelmä ja sen johdosta käyty vilkas keskustelu merkittiin muistiin 
pikakirjoituksella.

486
 

Suomalaisten Teknikkojen Seuran vuosikokouksessa 1949 diplomi-insinööri Heino Leskelä esitti 
nuorten insinöörien työmahdollisuuksia ja työnvälitystä koskevan alustuksen. Vaikka juuri esitel-
mähetkellä ei puhujan mukaan korkeakouluinsinöörien keskuudessa ollutkaan työttömyyttä, oli 
vaara vastavalmistuvien tilanteen vaikeutumisesta.

487
 Joulukuun vaalikokouksessa diplomi-

insinööri Pekka Mannio alusti insinöörien lähiaikojen työskentelymahdollisuuksista ulkomailla
488

. 

Suomalaisten Teknikkojen Seura ja Tekniska Föreningen i Finland järjestivät vuonna 1949 yhteisen 
kesäkokouksen Jyväskylässä. ”Majoitusvaikeuksien vuoksi rouville ei ole järjestetty ohjelmaa eikä 
heille voida varata majoitusta”, kerrottiin ilmoituksessa.

489
  

Kesäkokousosallistujat nauttivat aamukahvin hotelli Jyväshovissa kuunnellen lyhyen selostuksen 
Keski-Suomen teollisuudesta. Tämän jälkeen vierailtiin vaihtoehtoisesti jossain seuraavista tehtais-
ta: Kaukaan Paperi Oy, Rautpohjan tehtaat (Valmet) tai Oy Wilh. Schauman Ab. Lounaan jälkeen 
vierailtiin joko SOK:n Vaajakosken Tehtailla, Oy Joh. Parviaisen Tehtailla Säynätsalossa tai Tourulan 
tehtaassa (Valmet). Vierailuiden jälkeen oli vuorossa saunomista halukkaille sekä yhteinen tutus-
tumisilta Jyväshovissa.

490
 

Seuraavana päivänä kuultiin selostus Jyväskylän kaupungista ja sen kehityksestä sekä alustukset 
viimeaikaisista kauppasopimuksista, alustajina pääkonsuli Leo Tuominen, vuorineuvos R. Erik Ser-
lachius, tekniikan tohtori Eino Ilmonen ja ministeri Aaro Pakaslahti. Paikallisen teollisuuden tar-
joaman päättäjäispäivällisen jälkeen helsinkiläisosallistujat palasivat yöjunalla Helsinkiin.

491
 Kesä-

päivien ohjelma noudatteli hyvin pitkälti Vaasan Teknikkojen Seuran ja Tekniska Klubben i Vasan 
vuonna 1947 Jyväskylään tekemän vierailun ohjelmaa (ks. alaluvut 5.3 ja 6.4). 

Syyskuussa 1949 Suomalaisten Teknikkojen Seuran ja Tekniska Föreningen i Finlandin valtuuskunta 
hyväksyttiin Lontoossa ”Conference of Representatives from the Engineering Societies of Western 
Europe and the United States of America (EUSEC)” -nimisen yhteistyöelimen jäseneksi. Teknillinen 
Aikakauslehti ilmestyi nyttemmin kahdesti kuukaudessa.

492
 

Suomalaisten Teknikkojen Seuran yleisten kokousten lukumäärä oli kerhotoiminnan vilkastumisen 
myötä laskenut kolmeen vuodessa, ja insinööri Niilo Rauvala esittikin vaalikokouksessa 1949 toi-
veen, että niiden lukumäärää lisättäisiin vähintään viiteen vuosittaiseen kokoukseen.

493
 Vuosiko-

kouksessa 1950 ylijohtaja, diplomi-insinööri Uolevi Raade esitelmöi aiheesta ”Rakentavan teolli-
suuspolitiikan mahdollisuuksista maassamme”. Vaalikokous joulukuussa 1950 käsitteli sääntömää-
räisten asioiden lisäksi STS:n suhteita palkka-asioita ajaviin järjestöihin. Vaalikokous päätti myös 
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sitoa Teknillisen Aikakauslehden tilausmaksun kiinteästi jäsenmaksuun kuuluvaksi. Jäsenmaksuja 
myös korotettiin samassa yhteydessä.

494
 

Vuonna 1950 kesäkokousta vietettiin Lah-
dessa

495
. Kokous alkoi jo totuttuun tapaan 

tehdasretkeilyllä, kohteina mm. Enso-
Gutzeitin Tornatorin tehdas, Lahden Rauta-
teollisuus ja Mallasjuoma Oy. Yhteinen lou-
nas syötiin Kariniemen ulkoravintolassa ja 
illalla tanssittiin Seurahuoneen juuri valmis-
tuneessa juhlasalissa. Toisen kokouspäivän 
avasi Suomalaisten Teknikkojen Seuran 
puheenjohtaja, diplomi-insinööri Ilmari 
Voionmaa tuoden samalla terveiset poh-
joismaisten insinööriyhdistysten neuvotte-
lukokouksesta Islannista. Professori Alvar 
Aallon esitelmän aiheena oli ”Valtakunnan 
suunnittelu – rakennusten suunnittelu”.

 

Iltapäivällä kokousväki kävi bussiretkellä 
Vierumäen urheiluopistolla ja Kalkkisten 

kanavalla, joista palattaessa Vesijärvi ylitettiin kahdella hinaajalla. Lopettajaisjuhlat vietettiin Pursi-
seuran majalla Myllysaaressa.

496
 

Vuosi 1950 oli suurten muutosten aikaa Suomalaisten Teknikkojen Seuran toiminnassa. Oma talo 
oli valmistumassa, ja tuli ostetuksi osuus tupakkatehtaastakin. STS:llä ei talohankkeensa vuoksi 
ollut varoja kauppaan, teekkareidenkin varat oli sidottu harjannostajaisvaiheeseen edenneeseen 
Teekkarikylä-hankkeeseen, mutta Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunta lainasi rahat, yhdistykset 
ostivat Helsingin Tupakkatehtaan ja perustivat Amer-Tupakka Oy:n.

497
  

Omistusosuudet jakautuivat ”tekniikan ja kaupan” kesken puoliksi siten, että Suomalaisten Teknik-
kojen Seura merkitsi 4/14 ja Maa- ja Vesiteknillisen tutkimussäätiön kannatusyhdistys 3/14 osake-
kannasta, loput 7/14 jakoivat Kauppakorkeakoulun Ylioppilasyhdistys ja Ekonoomiyhdistys tasan 
keskenään. Ja niin myös tupakkamainokset ilmestyivät Teknilliseen Aikakauslehteen.

498
 

Helmikuussa 1951 Suomen Teknillinen Seura järjesti yhdessä Tekniikan Edistämissäätiön ja Teknis-
ka Föreningen i Finlandin kanssa kaksipäiväiset Tekniikan Päivät. Suomalaisten Teknikkojen Seuran 
vuosikokousesitelmän 1951 piti professori Martti Levón aiheesta ”Teknillisen korkeakoulun uudis-
tuskysymykset” käsitellen esityksessään erityisesti korkeakoulun opetuksen kehittämistä. Kokous-
esitelmien ja keskusteluiden tallentamista varten seuralle hankittiin magnetofoni.

499
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Erillistä Suomalaisten Teknikkojen Seuran kesäkokousta ei organisoitu vuonna 1951, sillä Suomen 
Teknillisen Seuran ja Tekniska Föreningen i Finlandin isännöimät Pohjoismaiset Insinööripäivät 
(NIM4) järjestettiin Helsingissä kesäkuussa 1951. Aiemmin päivät oli järjestetty vuonna 1929 Köö-
penhaminassa, vuonna 1938 Oslossa ja vuonna 1946 Tukholmassa. Kokouksen suojelijaksi oli lu-
pautunut tasavallan presidentti J. K. Paasikivi. Ohjelmaan sisältyi ”arvokkaita esitelmiä ja retkeilyjä 
maaseudun teollisuuskeskuksiin”; rahallista tappiota sisällöllisesti onnistuneet päivät tuottivat 
järjestäjäseuroille yhteensä noin puoli miljoonaa silloista markkaa.

500
 

Insinööritalon
501

 vihdoin valmistuttua vuonna 1951 oli Suomalaisten Teknikkojen Seuran johtokun-
nalla toiminnanjohtajineen aika kääntää uusi lehti seuran toiminnassa: Tanskassa ja Norjassa tek-
nilliset yhdistykset olivat sodan jälkeen muokkautuneet ammattiyhdistyksiksi palkkataulukoineen 
ja neuvotteluoikeuksineen, kun taas Suomessa ja Ruotsissa oli katsottu toiminnan olevan luonteel-
taan aatteellista. Nyt heräteltiin jäsenkuntaa ”aineellisten” asioiden pariin.

502
 Vaalikokouksessa 

1951 diplomi-insinööri H. Leskelä esitelmöikin insinöörikunnan organisaatiosta
503

.  

Vuoden 1951 päätteeksi järjestettiin Suomalaisten Teknikkojen Seuran jäsenille ja heidän vierail-
leen illallistanssiaiset uudenvuoden aattona Insinööritalossa. Illalliskortit oli lunastettava viimeis-
tään edellisenä päivänä hovimestarilta.

504
 

Vuosikokouksessa 1952 oli jälleen kokousesitelmänä professori Martti Levónin alustus Teknillisen 
korkeakoulun uudistussuunnitelmista ja opetuksen kehittämisestä.

505
 Myös seuran nimikysymys 

puhutti jälleen: teknikko-nimike oli päätynyt lakitekstiä myöten merkitsemään teknillisen koulun 
käynyttä henkilöä, insinööri-nimike oli varattu asetuksella teknillisen opiston käyneille, ja diplomi-
insinööri-nimikettä pidettiin turhan kömpelönä, joten johtokunta päätyi asian perusteellisesti har-
kittuaan esittämään uudeksi nimeksi entiset nimikirjaimet säilyttävää vaihtoehtoa Suomen Teknil-
linen Seura. Vuosikokous 17.3.1951 oli päätynyt yksimielisesti uuden nimen kannalle, mutta ni-
menmuutos vaati yhä STS:n virallisten kokousten käsittelyn ennen lopullista päätöstä.

506
 

Kukanpäivänä 13. toukokuuta 1952 Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta vietti 80-vuotis-
päiväänsä vihkimällä käyttöön kahden edellisen vuoden aikana rakennetun teekkarikylän. Tasaval-
lan presidentti J. K. Paasikivi puolisoineen kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan.

507
 

Kesäkokouksen järjestämistä Helsingissä Olympialaisten yhteydessä mietittiin, ja Suomalaisten 
Teknikkojen Seuran niitä jäseniä, jotka aikoivat olla Helsingissä tuona aikana, pyydettiin ilmoittau-
tumaan seuran toimistoon

508
. Kesäkokous jäi kuitenkin jäsenkyselyn tulosten nojalla pitämättä

509
. 

Syyskuussa 1952 korkeakouluinsinöörien ja arkkitehtien asema ja palkkaus puhuttivat jälleen. 
Keskusjärjestön perustamista taloudellisten ja yhteiskunnallisten asioiden hoitoa varten pohdittiin 
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Insinööritalossa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, johon oli kutsuttu viisitoista valtakunnallista 
insinööriyhdistystä.

510
  

Suomalaisten Teknikkojen Seura otti jälleen askeleita puhtaasti aatteellisesta järjestöstä etujärjes-
tökenttään päin. Samana vuonna kehotettiin myös jäsenkuntaa ”erään helsinkiläisjäsenen” ohjeen 
mukaisesti vähentämään seuran jäsenmaksu valtion- ja kunnanveroilmoituksessa, ja perustele-
maan vähennys siten, että jäsenmaksu voidaan katsoa Teknillisen Aikakauslehden tilausmaksuna 
ammattikirjallisuuden hankkimiseen käytetyksi tuloksi

511
.  

Ylimääräisessä kokouksessa marraskuussa 1952 professori Jaakko Wuolijoki esitti toiminnanjohta-
ja, tekniikan tohtori R. S. Halosen laatiman alustuksen aiheesta ”korkeakouluinsinöörien täyden-
nyskoulutus”. Toiminnanjohtaja alusti lisäksi aiheesta ”korkeakouluinsinöörien yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen asema”. Vaalikokouksessa diplomi-insinööri Ilmari Voionmaa esitelmöi ASLA- ja Ful-
bright-stipendeistä.

512
 

Suomalaisten Teknikkojen Seura järjesti vuoden 1952 aikana yhdessä vakuutuslaitosten ja Teknilli-
sen korkeakoulun kanssa palon- ja tapaturmantorjuntakurssin, sekä yhdessä Teknillisen korkeakou-
lun ja STS:n Maanmittausinsinöörien kerhon kanssa maanjakotekniikan kurssin. Kirjaston järjestä-
miseen ja ylläpitämiseen ei katsottu olevan taloudellisia mahdollisuuksia, mutta lehtihuoneeseen 
pyrittiin yhteistyössä kerhojen kanssa tilaamaan kaikki tärkeimmät ja jäsenistöä kiinnostavat tek-
nilliset aikakauslehdet.

513
 

Vuoden 1953 vuosikokouksessa johtokunnalle myönnettiin oikeus myydä Suomalaisten Teknikko-
jen Seuran omistamassa Insinööritalo-kiinteistössä olevan ravintolaliikkeen koko irtaimisto, arvol-
taan noin 15 miljoonaa markkaa, perustetulle Insinööritalon Ravintola Oy:lle. Seuran ansiomerkke-
jä, plaketteja ja jetonkeja, jaettiin erityisesti kerhotoiminnassa kunnostautuneille jäsenille. Kokouk-
sen päätteeksi katsottiin kaksi lyhyttä filmiä, joiden tarkoituksena oli esittää seuralle hankitun 
filmiprojektorin äänen- ja värintoistokykyä

 514
. 

Toukokuun 13:ntena 1953 Insinöörien rouvat ja Suomalaisten Teknikkojen Seura järjestivät juhlan 
”Soirée des fleurs” Insinööritalon juhlakerroksessa. Ohjelmassa oli mm. baletti- ja miekkailuesityk-
set sekä yksinlaulua, ja illan päätteeksi tanssittiin.

515
 Täydennyskoulutuksena järjestettiin kurssi 

ilmailuinsinööreille
516

. 

Kesäkokous järjestettiin kahden vuoden tauon jälkeen, nyt Kotkassa yhteistyössä Kymenlaakson 
Teknillisen Yhdistyksen kanssa. Kokous alkoi kokoontumisella perjantai-iltana hotelli Meritornissa, 
josta lauantaiaamuna lähdettiin tehdasretkille A. Ahlström Oy:n Karhulan tehtaiden konepajalle, 
lasitehtaalle ja puuhiomoon, Enso-Gutzeitin sahalle, selluloosa- ja voimapaperitehtaalle sekä 
Kauppiaitten Myllylle. Naisille järjestettiin oma ohjelma, he tutustuivat Kunnalliseen pesulaan ja 
ammattikouluryhmään.

517
  

                                                           
510  Teknillinen Aikakauslehti 1952d: 408–410; Halonen 1952: 494–496; ks. myös Jalavisto 1953a: 253–256 
511  Teknillinen Aikakauslehti 1952f: 497 
512  Jalavisto ja Halonen 1953a: 29; Jalavisto ja Halonen 1953b: 194; Kaario 1966: 29 
513  Jalavisto ja Halonen 1953b: 194–195 
514  Halonen 1953: 165 
515  Teknillinen Aikakauslehti 1953c: 150, 181 
516  Halonen 1956: 98 
517  Teknillinen Aikakauslehti 1953d: 313 



 

123 

Kesäkokouksessa Kotkan ammattikoulujen uuden rakennusryhmän juhlasalissa esitelmöivät kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeri, vuorineuvos Eero Mäkinen insinöörin tehtävästä työn ja pää-

oman välissä sekä arkkitehti Pentti Ahola 
Kymenlaakson aluesuunnitelmasta ja ylijoh-
taja Uolevi Raade korkeakouluinsinöörien 
asemasta valtion taloudessa. Illallistanssiai-
set järjestettiin ravintola Kymenlaaksossa. 
Sunnuntaiaamuna vierailtiin kreikkalaiskato-
lisessa kirkossa ja tehtiin moottoriveneretki 
tutustumaan keisarilliseen kalastusmajaan 
ja luonnonpuistoon. Lohikeittolounas syötiin 
Varissaaressa.

518
 

Marraskuussa 1953 perustettiin Insinöörita-
lon ravintolaa hoitamaan Insinööritalon 
Ravintola Osakeyhtiö

519
. Vaalikokous päätti 

säilyttää jäsenmaksut entisinä; helsinkiläis-
jäsenet maksoivat 2 500 markkaa, maaseu-
tujäsenet 2000 markkaa ja nuoret jäsenet 
500 markkaa. Vakinaisten jäsenten maksu 
eli ainaisjäsenmaksu oli 12 000 markkaa, 
kannattavien vakinaisten jäsenten maksu 
75 000 markkaa ja kannattavien vuosijäsen-
ten maksu 15 000 markkaa.

520
  

Korkeakouluinsinöörien edunvalvonta herätti jälleen keskustelua. Teknillisen Aikakauslehden syys-
kuun 1953 pääkirjoituksessa käsiteltiin asiaa sen jälkeen, kun Helsingin kaupunginhallitus oli esit-
tämässään johtosäännössä ehdottanut vastuunalaisten insinööritoimien pätevyysvaatimuksia 
laskettavaksi korkeakouluinsinööreistä opistotason suorittaneisiin. Suomalaisten Teknikkojen Seu-
ra otti asiaan voimakkaasti kantaa yhdessä Yleisen Insinööriyhdistyksen ja Rakennusinsinööriyhdis-
tyksen kanssa.

521
 

Professori Pero kirjoitti Teknillisessä Aikakauslehdessä samaten vuonna 1953 kokemuksistaan 
Englannin insinööriyhdistyksistä, joiden jäsenyys ”käytännössä antoi yksinoikeuden valtion, kunnan 
ja yksityisvirkojen sellaisiin toimiin ja tehtäviin, jotka vaativat kykyä ja taitoa suoritettaessa omalla 
vastuulla insinöörialan tehtäviä”. Jäsenyysvaatimuksiksi hän listasi iän (vähintään 25 vuotta), henki-
lökohtaisen kunnon, käytännöllisen kokemuksen ja teoreettiset tiedot. Jäsenyyshakemuksen aika-
na hakijan oli oltava toimessa jollain insinöörialalla, ja vastuunalaista työkokemusta oli oltava vä-
hintään kaksi vuotta.

522
 Professori Pero arvioi englantilaisten käytännön taitojen korostamisen 

tuovan kilpailuetua kotimaiseen teoreettiseen korkeakouluopetukseemme nähden. 

Kuten koko maan, myös Suomalaisten Teknikkojen Seuran talous oli kireä vuonna 1953 ja toimin-
takertomuksessa todettiinkin huomattavan osan seuran toimihenkilöiden työstä kuluneen talou-
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dellisten vaikeuksien voittamiseen. Varsinaisia kokouksia STS järjesti vuoden aikana kolme: vuosi-
kokouksen, kesäkokouksen ja vaalikokouksen. Suuren johtokunnan kokouksessa päätettiin periaat-
teessa suostua AKAVAn ehdotukseen, että STS laatisi AKAVAn eri akateemisia aloja käsittelevään 
julkaisuun selostuksen insinöörialoista. Sisäasiainministeriöltä saatiin toimintavuoden aikana eri-
vapaus Insinööritalon elokuvahuoneen käyttöä varten.

523
  

Yhteiskunnallinen valveutuminen puhutti seuraavanakin vuonna. Suomalaisten Teknikkojen Seura 
järjesti maaliskuun 1954 alussa Insinööritalossa esitelmätilaisuuden aiheesta ”Korkeakouluinsinöö-
rit ja yhteiskunta”. Tilaisuudessa puhuivat ministeri, diplomi-insinööri Aulis Junttila ja tekniikan 
tohtori Viljo Kuuskoski.

524
 Vuosikokouksessa kaksi viikkoa myöhemmin käsiteltiin sääntömääräiset 

asiat
525

.  

Toukokuussa civilingenjör E. S. Strandh Svenska Teknologföreningenistä esitelmöi aiheesta ”Vida-
reutbildning av ingenjörer” ja kansliapäällikkö, hallitusneuvos Reino R. Lehto insinöörien koulutuk-
sesta ja sijoittumisesta. Marraskuun esitelmätilaisuudessa yli-insinööri Kerezin, A.G. Brown Boweri 
& Cie.:sta, aiheena oli ”Über die Entwiclung und den heutigen Stand der Gas- und Dampfturbinen 
in Verbindung mit allgemainen Fragen der Energiewirtschaft”.

526
 

Täydennyskoulutustakin järjestettiin jälleen: huhtikuussa autoinsinöörien ja joulukuussa maa- ja 
vesirakennusinsinöörien täydennyskoulutuskurssi. Maanmittaushallituksen kanssa järjestettiin 
maalis-huhtikuun vaihteessa ilmakuvien käyttöä, rakennussuunnitelmaan liittyviä toimenpiteitä ja 
kiinteistöjen arviointia käsittelevät kurssit, sekä Suomen Autoklubin ja Suomen Kaupunkiliiton 
kanssa huhtikuun 1954 lopussa liikenneteknilliset luentopäivät. 

527
  

Vuoden 1954 kesäkokous jär-
jestettiin korpikokouksen ni-
mellä Kajaanissa yhteistyössä 
Kajaanin Teknillisen Seuran 
kanssa. Kokouspaikan joh-
dosta matka suunniteltiin 
tehtäväksi ilman naisia, ”kui-
tenkin niin, että seuran nais-
puoliset jäsenet ovat ymmär-
rettävästi tervetulleita”.

528
  

Kajaanissa tutustuttiin heti 
perjantaiaamuna muutamaa 
vuotta aiemmin paljon pu-
huttaneeseen Otanmäki Oy:n 

kaivokseen sekä sunnuntaina ennen kotimatkaa Kajaani Oy:n tehdaslaitoksiin. Otanmäki Oy:ssä 
diplomi-insinöörit toimitusjohtaja Ilmari Harki, kaivososaston johtaja Jarmo Soininen ja rikastus-
osaston johtaja Urmas Runolinna selostivat kaivoksen syntyhistoriaa, käytettyjä louhintamenetel-

                                                           
523  Jalavisto ja Halonen 1954: 177–178 
524  Junttila ja Kuuskoski 1954: 165–169; Junttila ja Halonen 1955: 150 
525  Halonen 1954a: 214 
526  Junttila ja Halonen 1955: 150 
527  Junttila ja Halonen 1955: 150 
528  Halonen 1954b: 311 
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miä sekä rikastustekniikkaa ennen tutustumista itse kaivokseen. Kajaani Oy:ssä katsottiin sen pii-
rissä harjoitettua sosiaalista huoltotyötä esitellyt värifilmi.

529
 

Kesäkokouksen alkusanoina puheenjohtaja, diplomi-insinööri Sven Jalavisto painotti seuran toi-
minnan onnistuakseen vaativan läheistä yhteyttä johtohenkilöiden ja jäsenistön välillä, samoin 
kuin jäsenten kesken. Seuran jäsenistä suurin osa asui maaseudulla, vaikkakin yleiset, samoin kuin 
seuran kerhojen kokoukset järjestettiin Helsingissä. Siksikin kesäkokoukset koettiin tärkeinä myös 
jäsenkunnan välisen yhteydenpidon kannalta.

530
 

Kesäkokouksessa Maanmittaushallituksen pääjohtaja, diplomi-insinööri Väinö V. Seppälä esitelmöi 
Pohjois-Suomen isojaoista ja Oulujoki Oy:n toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Niilo Saarivirta vesi-
voimastamme. Juhlaillallinen järjestettiin hotelli Seurahuoneessa ja sunnuntaiaamuna kokoonnut-
tiin Kajaanin linnan raunioille kuulemaan Kajaanin linnan ja kaupungin vaiheista kaupunginjohtaja, 
varatuomari Jaakko Sopalan ja kaupungin geodeetti, diplomi-insinööri Erkki Heikkisen johdolla. 
Ammattikoulussakin vierailtiin sen rehtori Myllykosken opastuksella.

531
  

Kesäkokouksen hyväksymässä julkilausumassa kiirehdittiin Teknillisen korkeakoulun asteittaista 
siirtämistä Otaniemeen. Lisäksi pidettiin välttämättömänä, että kauppa- ja teollisuusministeriön 
yhteyteen asetettaisiin teknillistä opetusta käsittelevä pysyvä neuvottelukunta.

532
 

Lokakuussa 1954 Insinöörien rouvat ry:n vieraiksi saapui lahtelaisia insinöörien rouvia miehineen. 
Tilaisuuden kunniaksi järjestettiin Insinööritalon juhlasalissa juhla, jonne kutsuttiin ”insinöörien 
rouvat miehineen ja STS:n miehet rouvineen”.

533
 Naispuolisia STS:n jäseniä ei kutsun laatija oikein 

ollut muistanut olevankaan. 

Marraskuussa Suomalaisten Teknikkojen Seura järjesti yhdessä Vesistönsuojelukomitean kanssa 
esitelmätilaisuuden Yliopiston pienessä juhlasalissa. Diplomi-insinööri Armas Koskenpato esitelmöi 
vesiensuojelukysymyksestämme ja vesioikeustuomari Gösta Schirén vastaavasta aiheesta: ”Vat-
tenvårdsfrågan i Sverige”.

534
 Joulukuisessa vaalikokouksessa ei pidetty esitelmiä

535
. 

Radioinsinööriseura perusti vuonna 1954 televisiokerhon ja myös Suomalaisten Teknikkojen Seu-
ran osallistui hankkeeseen. Ensimmäinen koelähetys suoritettiin 20.4.1955, ja ensimmäinen julki-
nen tv-lähetys nähtiin 24.5.1955.

536
  

Vuonna 1955 järjestettiin Insinööritalossa laskiaistanssiaiset: ”Kuusi tuntia pelkkää myötämäkeä 
Insinöörien Rouvien reessä”, mainostettiin Teknillisessä Aikakauslehdessä. Maaliskuisessa vuosiko-
kouksessa oli luvassa Islanti-aiheista ohjelmaa; Islannin pääkonsuli E. Juuranto toivotti Suomalais-
ten Teknikkojen Seuran jäsenet tervetulleiksi Islannissa järjestettävään NIM5-kokoukseen, diplomi-
insinööri Urho Lehtonen esitelmöi aiheesta ”Islanti tänään” ja lopuksi katsottiin Islanti-aiheinen 
filmi. Huhtikuussa ilmoitettiin, että seura alkaa julkaista kymmenisen kertaa vuodessa ilmestyvää 

                                                           
529  Teknillinen Aikakauslehti 1954a: 366–367, 404–406 
530  Teknillinen Aikakauslehti 1954a: 404 
531  Teknillinen Aikakauslehti 1954a: 366–367, 404–406 
532  Teknillinen Aikakauslehti 1954a: 404–406 
533  Teknillinen Aikakauslehti 1954b: 434 
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535  Halonen 1955: 22 
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STS:n tiedotuksia -nimistä erillistä lehtistä tehostaakseen kokous-, seuratoiminta- ym. uutisten 
välittämistä jäsenilleen.

537
  

Vuoden 1954 toimintakertomus oli viimeinen, joka julkaistiin Teknillisessä Aikakauslehdessä. Myös 
pöytäkirjojen julkaisemisesta lehden sivuilla luovuttiin erillisen tiedotuslehden

538
 myötä, ja Teknil-

listä Aikakauslehteä kehitettiin jäsenlehden sijaan aiempaa yleisluontoisemmaksi. 

Vuoden 1955 kesäkokouspaikkakunnaksi valittiin Pori, yhteistyöyhdistyksenä Porin Teknillinen 
Seura. Porin Suomalaisella Klubilla pidetyssä kokouksessa ylijohtaja, tekniikan lisensiaatti Erkki 
Kinnunen esitelmöi Pohjois-Suomen teollistamisesta ja Outokumpu Oy:n päägeologi, filosofian 
tohtori Paavo Haapala malminetsinnän nykyisistä ja tulevista kohteista.

 539
  

Kesäkokouksen yh-
teydessä tutustuttiin 
Outokumpu Oy:n 
Harjavallan kupari-
tehtaaseen ja Porin 
metallitehtaaseen se-
kä Porin Puuvilla 
Osakeyhtiöön; tällä 
kertaa myös rouvat 
otettiin mukaan teh-
dasvierailuille. Yyte-
rin rannalla päästiin 
uimaankin, ja Porin 
hautausmaalla tutus-
tuttiin Juseliuksen mausoleumiin. Illallistanssiaiset järjestettiin Suomalaisella Klubilla, kuten varsi-
nainen kokouskin.

540
 

Vaalikokous järjestettiin marraskuun 1955 lopussa Insinööritalon kerhohuoneistossa. Sääntömää-
räisten asioiden lisäksi käytiin yleiskeskustelua Suomalaisten Teknikkojen Seuran uusista säännöis-
tä; seuralle valittaisiin jatkossa noin 60-jäseninen valtuusto, jonka jäsenistä puolet olisi helsinkiläi-
siä ja puolet muualla Suomessa asuvia. Myös nimenmuutosasia oli jälleen ajankohtainen.

541
 

Vuonna 1956 oli Suomalaisten Teknikkojen Seuran 60-vuotisjuhlavuosi. Seuran toiminnan kehitys 
oli ollut nopeaa ja jäsenmäärän kasvu oli hyvässä vauhdissa (kuva 36).

542
  

Myös kerhotoiminta oli vilkasta, mutta sen ulottaminen maaseutujäsenten saataville tuotti pään-
vaivaa.

543
 Vielä nykyäänkin kerhotoiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle, jossa ei ole itsenäistä 

                                                           
537  Teknillinen Aikakauslehti 1955a: 65; Teknillinen Aikakauslehti 1955b: 89; Teknillinen Aikakauslehti 1955c: 182; Halonen 

1955: 212 
538  Tiedotuslehtiä ei valitettavasti TEKin arkistoissa ollut säilynyt 
539  Skooppi 1955: 242; Halonen 1955: 376; Teknillinen Aikakauslehti 1955e: 380–381 
540  Teknillinen Aikakauslehti 1955e: 380–381 
541  Teknillinen Aikakauslehti 1955c: 497; Halonen 1956: 103; Wuolijoki 1956: 195 
542  Halonen 1956: 97 
543  Halonen 1956: 98–99 
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alueseuraa, ja ”maaseudun” alueseurat huolehtivat yhteisöllisyydestä kukin tavallaan omilla alueil-
laan.  

Sotien jälkeisinä kymmenenä toimintavuotena olivat sekä pääseura STS että sen kerhot kunnostau-
tuneet tekemällä useita aloitteita ja antamalla pyynnöstä lausuntoja erilaisiin maamme teknillisen 
kehityksen kannalta tärkeisiin pulmiin. Lausuntoja oli annettu mm. kattilakomitealle, kauppa- ja 
teollisuusministeriölle, valtioneuvostolle, Suomen standardisoimislautakunnalle, valtion metsäta-
louskomitealle ja Helsingin kaupunginvaltuustolle.

544
 

 

 

Kuva 36  STS:n jäsenmäärä 1946–1955
545

 

 

Kysymys Suomalaisten Teknikkojen Seuran suhtautumisesta yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
kysymysten hoitoon koettiin sekavaksi. Rajankäynti aatteellisten ja edunvalvonta-asioiden välillä 
oli ”usein varsin vaikeaa”.

546
  

Suomalaisten Teknikkojen Seuran 60-vuotisjuhla vietettiin huhtikuussa 1956. STS:n johtokunta kävi 
luovuttamassa henkilökohtaisesti tasavallan presidentti Urho Kekkoselle tuoreen insinööri-
matrikkelin

547
.  

Perjantaina 20.4.1956 juhlaohjelmassa oli teollisuusretkiä sekä Insinööritalossa matinea ja veljesil-
ta; rouville oli varattu näytäntö Kansallisteatterin pienoisnäyttämölle. Matinean päänumerona oli 
mannekiiniesitys, jonka tähtenä toimi Miss Eurooppa Inga-Britt Söderberg. Juhlakokousta vietettiin 
lauantaina yliopiston suuressa juhlasalissa ja iltajuhlaa Kalastajatorpassa.

548
  

                                                           
544  Halonen 1956: 99–100 
545  Halonen 1956: 97 
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Valtiovallan tervehdyksen 60-vuotisjuhlaan toi kauppa- ja teollisuusministeri Kauno Kleemola ja 
juhlaesitelmän piti diplomi-insinööri Erkki Hakapää. Seuraan kutsuttiin kahdeksan uutta kunniajä-
sentä, ja ansioituneet toimijat saivat plakettinsa ja jetoninsa

549
. Insinöörien rouvat lahjoittivat 

vanhoja perinteitä noudattaen Suomalaisten Teknikkojen Seuralle jälleen ryijyn.
550

  

 

Kuva 37 Suomalaisten Teknikkojen Seuran 60-vuotisiltajuhla
551

 

 

                                                           
549  Teknillinen Aikakauslehti 1956b: 238–239; tässä vaiheessa kirjoitusasuksi oli vakiintunut yhä käytössä oleva jetoni 

aiemmin käytettyjen muotojen jetongi ja jetonki sijaan 
550  Teknillinen Aikakauslehti 1956a: 282 
551  Teknillinen Aikakauslehti 1956a: 285 
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Juhlakokouksessa Suomalaisten Teknikkojen Seura muutti nimensä vuosien harkinnan jälkeen 
Suomen Teknilliseksi Seuraksi. Nimenmuutos astui voimaan seuraavan vuoden alusta.

552
 Samassa 

yhteydessä seuran hallinnon rakenteita muutettiin siten, että varsinaisesta johtokunnasta, Teknilli-
sen Aikakauslehden toimitusvaliokunnan puheenjohtajasta sekä STS:n kerhojen puheenjohtajista 
muodostunut suuri johtokunta korvattiin vaalipiireittäin valittavalla valtuustolla, jonka katsottiin 
paremmin vastaavan seuran valtakunnallista luonnetta.

553
 

Suomalaisten Teknikkojen Seuran vuoden 1956 kesäkokous järjestettiin Hämeenlinnassa yhteis-
työssä Kanta-Hämeen Teknillisen Seuran kanssa. Tehdasretkeilykohteina olivat Mensa Oy, Vanajan 
Autotehdas, Pellonraivaus Oy, Valtion Pukutehdas, Kultakeskus Oy ja Taidemuseo. Hotelli Aulan-
gossa idetyssä kokouksessa esitelmöivät diplomi-insinöörit U. V. Närvänen Kanta-Hämeen alue-

suunnittelusta ja Pekka Mannio 
teollisuuden sijoittumisesta 
asutuskeskuksiin. Professori 
Erkki Laurilan aiheena olivat 
teknilliset ja taloudelliset prob-
leemat.

554
  

”Turistiretkeilyn” kohteina olivat 
Hämeenlinna, Hattulan vanha 
kirkko ja Lepaan Puutarhaopis-
to. Aulangolle palattiin vesibus-
silla.

555
  

Vuonna 1957 järjestettiin Yh-
teiskunnallis-taloudellisen ker-

hon aloitteesta Insinööritalon juhlasalissa esitelmätilaisuus, jossa valtiotieteiden maisteri A. 
Westphalen selosti Pohjoismaista yhteismarkkinasuunnitelmaa ja sen merkitystä maallemme. 
Samaa aihetta käsiteltiin myös Suomen Teknillisen Seuran valtuuston kevätkokouksessa maalis-
kuussa, ”altavastaajana ja esitelmänpitäjänä” ministeri A. Simonen. STS järjesti myös täydennys-
koulutuskurssin kartografiasta ja yhdyskuntien suunnitteluun liittyvästä geotekniikasta yhdessä 
Suomen Kunnallisteknillisen Yhdistyksen kanssa, ja syksyllä järjestettiin ilmastointitekniikan eri-
koiskysymyksiä käsitellyt täydennyskoulutuskurssi. Kallionlouhintakursseille oli ilmoittautuneita 
niin paljon, että oli katsottu parhaaksi pitää aiheesta kaksi rinnakkaista kurssia.

556
 

Suomen Teknillisen Seuran kesäkokoukseen matkustettiin vuonna 1957 jälleen Naantaliin. Puheen-
johtaja, diplomi-insinööri Aulis Junttila nosti avaussanoissaan esiin huolen valtion menojen kasvus-
ta ja yrityksiin kohdistuneesta korkeasta verorasitteesta, joka vähensi tuotannontehostamismah-
dollisuuksia. Avaussanojen jälkeen kuultiin diplomi-insinööri Nils Björklundin ja pääjohtaja Teuvo 
Auran esitelmät.

557
 

                                                           
552  Wuolijoki 1956: 195 
553  Kaario 1966: 23–24 
554  Teknillinen Aikakauslehti 1956c: 315, 431 
555  Teknillinen Aikakauslehti 1956c: 315, 431 
556  Teknillinen Aikakauslehti 1957a: 148, 189, 571; Teknillinen Aikakauslehti 1958a: 102 
557  Teknillinen Aikakauslehti 1957c: 448–450 
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Naantalissa kesäkokousväki vieraili Neste Oy:n laitoksilla, Turussa kohteina olivat Valmet Oy:n sekä 
Laivateollisuus Oy:n telakat, Kudos Oy Silo, Huhtamäki-yhtymän Kärsämäen alueen tehtaat, Kupit-
taan Saviosakeyhtiö sekä Wärtsilä-yhtymä Oy:n Crichton Vulcanin laivaveistämö. Lisäksi Turun 
kaupunki järjesti kesäkokouksen osanottajille sightseeing-kierroksen, jonka aikana tutustuttiin 
konserttitaloon, uuteen vesilinnaan, maauimalaan, tullipaviljonkiin ja Turun linnan uusiin tiloihin. 
Päättäjäisten vieraanvaraisena isäntänä Airistolla toimi Paraisten Kalkkivuori Oy, jonka louhokseen 
ja sementtitehtaaseen myös tutustuttiin.

558
 

Pohjois-Suomen korkeakoulukysymys puhutti vuonna 1957. Aikomuksia perustaa yliopisto Ouluun 
vastustettiin kiivaasti, sillä suunnitelma nähtiin uhkana Otaniemen kehitykselle. Ei myöskään pidet-
ty uskottavana, että Ouluun saataisiin päteviä professoreita tai muutakaan tutkimushenkilökuntaa, 
ainakaan yliopiston toiminnan ensimmäisten vuosien aikana. Sama rajoittava suhtautuminen tek-
nillisen korkeakoulutuksen laajentamispyrkimyksiin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle on ollut ha-
vaittavissa jokaisen uuden tekniikan alan korkeakouluyksikön perustamissuunnitelmien kohdalla 
sittemminkin.

559
 

Oulunlaakson diplomi-insinöörit ry ja Lapin insinööri- ja arkkitehtiyhdistys puolestaan asettuivat 
voimakkaasti puolustamaan Oulun yliopiston perustamista ja sen tulevaa teknillistä tiedekuntaa. 
Näin yliopistokiista sai voimakkaita aluepoliittisia piirteitä, kuten myöhempinä vuosikymmeninä 
aina viimeisintä, Vaasan yliopiston teknillistä tiedekuntaa myöten.

560
 

Helpottaakseen nuorten jäsentensä lainansaantimahdollisuuksia ja siten myös opiskelua valmisteli 
Suomen Teknillisen Seuran hallitus takausrenkaan perustamista STS:n jäsenkunnan piiriin. Aiem-
min vastaavanlaisen takausrenkaan olivat perustaneet lääkärit, metsänhoitajat ja ”eräät muut”. 
Koska valtion päätökset vastaavasta järjestelmästä eli käytännössä opintolainojen valtiontakauksis-

                                                           
558  Teknillinen Aikakauslehti 1957c: 448–449 
559  Teknillinen Aikakauslehti 1957e: 609–613; Ahopelto 2009b: 125–127 
560  Teknillinen Aikakauslehti 1957e: 609–613; Teknillinen Aikakauslehti 1958b: 179; Ahopelto 2009b: 125–127, 175, 180 
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ta yhä viipyivät, kehotti STS:n joulukuun valtuusto seuran hallitusta ryhtymään välittömästi toi-
menpiteisiin asian suhteen.

561
 

Taloustilanne kiristyi maassamme yhä vuonna 1958, aikalaisarvioiden mukaan vuoden 1956 lakko-
aallon kiihdyttämänä. Myös työttömyys huolestutti. Suomen Teknillisen Seuran jäsenmäärä kui-
tenkin jatkoi tasaista kasvuaan, saavuttaen vuonna 1959 jo 4000 jäsenen rajan. Kolmastuhannes 
jäsen oli liittynyt seuraan vuonna 1955.

562
 

Suomen Teknillisen Seuran järjestämälle vuoden 1958 ensimmäiselle täydennyskoulutuskurssille, 
”Korroosio ja sen ehkäiseminen”, ilmoittautui yli 150 henkilöä, joten kurssi pidettiin kahteen ker-
taan. Myös samassa yhteydessä järjestetty korroosionäyttely oli osoittautunut menestyksekkääk-
si.

563
 

Keväällä 1958 Suomen Teknillisen Seuran jäsenkuntaa täydennyskoulutettiin myös tienpäällystys-
tekniikasta ja johtoverkon suojauksesta. Syyskaudella järjestettiin vielä kolme täydennyskoulutus-
kurssia: katetuottoajattelu, liimaustekniikka ja teräskysymykset puun mekaanisessa teollisuudessa; 
valaistustekniikka ja muovien teknillinen käyttö.

564
 

Kesäkokous järjestettiin vuonna 1958 Oulussa. 
Ohjelmassa oli kiertoajelu kaupungilla, tutustumi-
nen Oulu Osakeyhtiön selluloosatehtaaseen ja 
klooritehtaaseen sekä naisten käynti museossa. 
Juhlakokous pidettiin kaupungintalon juhlasalissa, 
naiset tutustuivat tällä välin Karjapohjan tuotanto-
laitoksiin. Ensimmäisen vierailupäivän ohjelma 
päättyi illallistanssiaisiin.

565
 

Kesäkokouksen toisena päivänä tutustuttiin vaih-
toehtoisesti joko Typpi Oy:öön tai Welj. Åström 
Oy:öön, naiset pääsivät tutustumaan makeisteh-
das Merijaliin. Lounaan jälkeen tutustuttiin Oulu-
joella Montan ja Pyhäkosken voimalaitoksiin, 
Montan kalanviljelylaitokseen sekä Oulujoki Oy:n 
betoni- ja geoteknilliseen toimistoon. Illansuussa 
saunottiin Leppiniemessä.

566
 

Vuoden 1959 kesäkokouspaikkakunta oli Kuopio. 
Neuvottelukokous järjestettiin Kuopion klubilla ja kokouksen pääaiheena oli Suomen Teknillisen 
Seuran laatima kulttuuripoliittinen ohjelmaehdotus. Vuodesta 1960 lähtien kesäkokoukset järjes-
tettiin yhteistyössä TFiF:n kanssa.

567
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Keväällä 1959 Suomen Teknillisen Seuran Kemisti-insinöörikerho järjesti kiertokyselyn selvittääk-
seen jäsenkuntansa rakennetta. Tulosten yhteenvetona todettiin, että ”keskimääräinen suomen-
kielinen kemisti-insinööri” oli valmistunut 10 vuotta aiemmin, toimi luultavasti teollisuuden palve-
luksessa käyttö- tai tutkimustehtävissä, ei hoitanut palkallisia sivutoimia, osasi tyydyttävästi ruot-
sia, saksaa ja englantia, kuului kahteen kemisti- tai insinööriyhdistykseen ja toivoi Suomen Teknilli-
sen Seuran ainakin osaksi olevan ”interessi-” eli nykyterminologian mukaisesti edunvalvontayhdis-
tyksen.

568
 Tämä vahvisti STS:n jäsenkunnan voimistuvaa jakautumista niihin, joille STS oli yhä puh-

taasti teknisaatteellinen yhteisö, ja niihin, joille se edusti potentiaalista edunvalvontatahoa. 

Kemisti-insinöörikerhon kyselyyn vastanneiden enemmistö toivoi Suomen Teknillisen Seuran kiin-
nittävän huomiota ”intressiluontoisiin kysymyksiin”, mutta kerhotoimintaan ei tällaista haluttu. 
Jäsenistön tarpeita kerhotoiminnassa katsottiin parhaiten palvelevan esimerkiksi neuvottelupäivät 
ja täydennyskoulutus. Tämänkin toiminnan järjestäjäksi tosin vastaajat kaavailivat Suomen Teknil-
listä Seuraa.

569
 

Teknillisessä Aikakauslehdessä pohdittiin vuonna 1960 insinöörien yhdistystoimintaa. Rekisteröity-
jä yhdistyksiä oli maassamme tuolloin yli 60 000 (vuonna 2014 jo 135 000) ja sekä etu- että aatteel-
listen järjestöjen merkityksen nähtiin olevan kasvussa.

570
  

Taulukko 4 Insinöörien keskusjärjestöjen jäsenmäärät vuosina 1960 ja 2016
571

 

Yhdistys Jäsenmäärä 1960 Jäsenmäärä 2016 

Suomen Teknillinen Seura / TEK 4 100 73 000 
Tekniska Föreningen i Finland 1 500 4 500 
Insinööriliitto 3 100 70 000 
Driftsingenjörsförbundet i Finland 900 3 300 
yhteensä 9 600 150 800 

 

Jälleen heräsi kysymys siitä, oliko Suomen Teknillisen Seuran tarkoitus olla ”klubi” vai ”intressijär-
jestö”. Säännöt estivät palkkapoliittisen toiminnan, joten edunvalvontayhdistys se ei voinut olla – 

toisaalta aika oli ajanut entisenlaisen kerhotoiminnan ohi.
572

 

Suomen Teknillisen Seuran valtuusto päätti yksimielisesti vuoden 1960 kevätkokouksessaan, että 
seuran oli ryhdyttävä aktiivisiin toimenpiteisiin insinöörien saamiseksi runsaammassa määrin mu-
kaan yhteiskunnalliseen toimintaan. STS otti siksi ohjelmaansa ns. informaatiopäivät eli kolmipäi-
väiset kurssit, joiden perusasetelmana oli kokonaisuus tekniikka, teollisuus ja yhteiskunta.

573
 

                                                           
568  Kauppila 1960: 55; Montonen 1958: 475–477 
569  Kauppila 1960: 60 
570  Halonen 1960: 490; Virén 2014: 10  
571  Halonen 1960: 490; www.tek.fi, www.ilry.fi, www.tfif.fi ja www.diff.fi 2.4.2016 
572  Montonen 1958: 475–482; Kaario 1960: 553 
573  Paavola 1960: 497; Kaario 1966: 29 



 

133 

Suomen Teknillisen Seuran ja Tekniska Föreningen i Finlandin yhteinen kesäkokous järjestettiin 
vuonna 1960 Imatralla ja Lappeenrannassa. Kokousvieraat majoittuivat Imatran Valtionhotelliin. Yli 
kahdensadan hengen voimalla tutustuttiin alueen teollisuuteen ”turistiretkeilyä” unohtamatta.

574
 

Suomen Teknillisen Seuran hallitus kokoontui menomatkalla Kotkassa ja tutustui diplomi-insinööri 
Juvosen johdolla Kotkan satamaan ja Enso-Gutzeitin tehtaisiin. Kesäpäiväosanottajat tutustuivat 
puolestaan Enso-Gutzeitin Kaukopään tehtaisiin diplomi-insinööri K. Sormannon opastamana. 

Vuoksenniska Oy:n Imatran 
rautatehtaan laboratorio herätti 
vilkasta mielenkiintoa, ja toise-
na kokouspäivänä vierailtiin 
Paraisten Kalkkivuori Oy:n teh-
tailla Lappeenrannassa isännöit-
sijä, diplomi-insinööri Hans 
Bröcklin johdolla.

575
 

Laivamatka Imatralta Lappeen-
rantaan ei aikakirjojen mukaan 
päässyt oikeuksiinsa kaatosa-
teen vuoksi, mutta sateesta 
huolimatta oli Lappeenrannassa 
torvisoittokunta kesäkokousvie-
raita vastassa rantalaiturilla. 
Illalla jälleen tanssittiin.

576
 

Teknillisen Aikakauslehden 50-
vuotisjuhlaa vietettiin joulu-
kuussa 1960 Teknillisen korkea-
koulun juhlasalissa tasavallan 

presidentti Urho Kekkosen läsnä ollessa. Päiväjuhlan ohjelmassa oli juhlapuheiden lisäksi plaketti-
en ja jetonien jako lehden tehtävissä ansioituneille Suomen Teknillisen Seuran jäsenille sekä leh-
den hyvin pitkäaikaisen erikoistoimittajan, professori H. P. O. Solitanderin kutsuminen kunniajäse-
neksi. Valtiovallan tervehdyksen esitti oikeusministeri Antti Hannikainen. Illalla oli vuorossa ban-
ketti orkesterin tahdittamine tansseineen ravintola Adlonissa.

577
  

Täydennyskoulutuskurssien järjestäminen kerhojen kautta oli osoittautunut työlääksi, ja heinä-
kuussa 1956 perustettiin täydennyskoulutusvaliokunta, jonka jäseniksi etsittiin lähinnä suurimpien 
teknillisten alojen edustajia. Kurssien lukumäärä kasvoi aiemmista vuosista ja uusien aihepiirien 
käsittelyn lisäksi joitain kursseja uusittiin. Aihepiirit vaihtelivat transistoritekniikasta neuvottelu- ja 
konferenssitaitoon, rakennuttamiseen, tietokoneisiin, käytännön sähkötekniikkaan ja mm. valoku-
vausteknilliseen sävyn- ja värinkorjailuun.

578
 

 

                                                           
574  Teknillinen Aikakauslehti 1960c: 428, 494–495 
575  Teknillinen Aikakauslehti 1960c: 494–495 
576  Teknillinen Aikakauslehti 1960c: 495 
577  Teknillinen Aikakauslehti 1960d: 667–668, 752–754 
578  Rissanen 1961: 249–250 
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Kuva 38 Teknillisen Aikakauslehden 50-vuotisiltajuhlan tanssin pyörteissä
579 

 

Marraskuussa 1960 Suomen Teknillinen Seura kutsui Driftingenjörsförbundet i Finlandin, Insinööri-
liiton, Kemian Keskusliiton, Maanmittausinsinöörien Liiton, Rakennusinsinööriyhdistyksen, Suoma-
laisten Kemistien Seuran, Suomen Arkkitehtiliiton, Suomen Konepajainsinööriyhdistyksen, Suomen 
Paperi-insinöörien Yhdistyksen, Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistyksen, Suomen Sähköinsi-
nööriliiton, Tekniska Föreningen i Finlandin ja Vuorimiesyhdistyksen edustajat neuvottelemaan 
yhteisen täydennyskoulutustoiminnan järjestämisestä. Päätettiin yksimielisesti perustaa neuvotte-
lukunta asiaa ohjaamaan.

580
  

Vuonna 1961 Suomen Teknillisen Seuran järjestämän täydennyskoulutustoiminnan todettiin 
”muodostuneen näkyväksi toiminnaksi”. Lisäksi vuoden aikana aloitti ilmestymisensä kerran viikos-
sa julkaistu ”Insinööriuutiset” (nykyinen Tekniikka ja Talous), jonka yhtenä omistajana STS oli.

581
 

Suomen Teknillisen Seuran ja Tekniska Föreningen i Finlandin vuoden 1961 kesäkokous järjestettiin 
Vaasassa. Teknillisen Aikakauslehden elokuun numero 14–15/1961 esitteli Vaasan teollisuutta ja 
elinkeinoelämää yleisemminkin. Omat artikkelinsa saivat Oy Strömberg Ab:n muuntajien valmistus, 
Rikkihappo Oy:n Vaasan tehtaiden tuotanto ja dieselmoottoreiden valmistus Wärtsilä-yhtymä Oy:n 
Waasan konepajassa sekä Yhtyneitten Muovitehtaiden vaasalainen muoviteollisuus.

582
  

Kesäkokousvieraat majoittuivat kaupungin keskustan hotelli Centraliin, jossa Vaasan kaupunki 
tarjosi aamukahvit. Kaupungintalolla pidetyssä kokouksessa filosofian maisteri Helge Högström 
esitelmöi Vaasan teollisuudesta ja diplomi-insinööri Helge Haavisto raudan jalostuksesta Suomes-
sa.

 583
  

                                                           
579  Teknillinen Aikakauslehti 1960d: 754 
580  Rissanen 1961: 253–254 
581  Teknillinen Aikakauslehti 1962a: 31; Kaario 1966: 34 
582  Teknillinen Aikakauslehti 1961c: 431–461; Nurminen 1961: 433; Wahlbeck 1961: 434–436; Setälä 1961: 439–443; 

Klockars 1961: 446–450; Öberg 1961: 452–455; Govenius 1961: 462–461 
583  Teknillinen Aikakauslehti 1961d: 466 
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Tehdasretkeilykohteina olivat vaihtoehtoisesti 
Wärtsilä-yhtymä Oy:n Vaasan Konepaja tai Vaasan 
Höyrymylly Oy. Hotelli Centralissa nautitun lou-
naan jälkeen vierailtiin Oy Strömberg Ab:n Vaasan 
tehtailla, jossa oli kahvitarjoilu. Vaskiluotoon teh-
dyn kiertoajelun yhteydessä oli mahdollisuus uin-
tiin ennen ravintola Hietalahdessa järjestettyjä 
illallistanssiaisia.

584
 

Lauantaina kesäkokousvieraat tutustuivat joko 
Vaasan Puuvilla Oy:n, Vaasan Lokasuojatehdas 
Oy:n ja Vaasa Oy:n kirjapainon ja kuvalaitoksen 
toimintaan tai Yhtyneet Muovitehtaat Oy:n ja Rik-
kihappo- ja superfosfaattitehtaat Oy Vaasan teh-
taiden toimintaan. Lounas nautittiin Vaasan Kaup-
paseuralla ja loppuiltapäivä vietettiin laivamatkalla 
Vaasan saaristossa.

585
 

Kesäpäivien osanottomaksu 2 800 markkaa hengeltä sisälsi ”kaikki ohjelman edellyttämät kuljetuk-
set, ohjelmassa mainitut ruokailut illallistanssiaisineen lukuun ottamatta päihdyttäviä juomia”. 
Päivien paikallisina järjestäjinä toimivat Vaasan Teknillinen Seura ja Tekniska Klubben i Vasa, erityi-
sesti VTS:n puheenjohtaja, diplomi-insinööri Tapio Nurminen sekä diplomi-insinöörit R. Hongell, 
Olavi Neuvo ja Aimo Roth.

586
 

Insinööritalo rasitti yhä Suomen Teknillisen Seuran taloutta. STS:n valtuuston syyskokouksessa 
hallitus velvoitettiin jatkamaan säästäväisyyspolitiikkaa. Myös ravintolatoiminnan jatkamista jou-
duttiin harkitsemaan vakavasti. Vasta Tesvision myynnin myötä taloustilanne vakiintui.

587
 

 

 
Kuva 39  Myös vuoden 1952 Ekonomipäivien seminaari järjestettiin Vaasan kaupungintalossa 

                                                           
584  Teknillinen Aikakauslehti 1961d: 466 
585  Teknillinen Aikakauslehti 1961d: 466 
586  Teknillinen Aikakauslehti 1961d: 466, 512; vuoden 1961 rahan 2 800 markkaa vastasi 63,80 euroa vuonna 2015, 
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587  Kaario 1966: 33 
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5.2 Klubien takahuoneista STS:n omaan Insinööritaloon 

 

Suomalaisten Teknikkojen Seuran uusikin vuok-
rahuoneisto osoittautui muutaman vuoden 
käytön jälkeen jälleen liian pieneksi ja uuden 
”Tekniikan talon” suunnittelu aloitettiin sotien 
jälkeen

588
. Taloon suunniteltiin tiloja kaikille 

insinöörijärjestöille, kurssitoimintaa varten, 
olisi hotelli- ja liikehuoneistojakin. Näin suu-
risuuntaiseen rakennushankkeeseen ei kuiten-
kaan ollut varoja.

589
 

Taloa varten ostettiin vuoden 1948 kesällä 
diplomi-insinööri S. O. Ahlstedtilta 700 m

2
:n 

tontti osoitteesta Ratakatu 9 yhteensä 3,5 mil-
joonan silloisen markan hintaan

590
. Samaan 

aikaan mm. Vaasassa ja Turussa todettiin huo-
neistokysymyksen aiheuttavan yhä päänvaivaa, 
eli sopivan oman huoneiston tai talon puutteen 
haittaavan toimintaa

591
. 

Tammikuussa 1949 Suomalaisten Teknikkojen 
Seuran jäsenet kutsuttiin ylimääräiseen ko-
koukseen kuulemaan selostusta rakennushankkeesta sekä päättämään kiinnityksen ottamisesta 
seuran kiinteistöön

592
. Helmikuun 1949 Teknillisessä Aikakauslehdessä julkaistiin professori Alvar 

Aallon laatimat luonnokset uudesta, punatiiliverhoillusta talosta
593

. 

Uuteen taloon suunniteltiin ravintola- ja kokoustilojen lisäksi eri insinööriyhdistysten käyttöön 
toimistotiloja sekä ylimpään kerrokseen kahdeksan huoneen ”pienoishotelli”. Kellarikerrokseen 
suunniteltiin juhlasali- ja bankettitilat mm. kerhojen kokouskäyttöön. Molempiin saleihin rakennet-
tiin komero elokuvakonetta varten; sellainen hankittiinkin vuonna 1952, samoin kuin kaitafilmiko-
ne. Talonmies-vahtimestaria varten suunniteltiin pihan takanurkkaan yksiö.

594
 

Johtokunta vetosi huhtikuussa 1949 Suomalaisten Teknikkojen Seuran jäseniin, jotta nämä osal-
taan toimisivat yhteisen päämäärän hyväksi ja tekisivät parhaansa Insinööritalo-keräyksen on-
nistumiseksi, ”oli sitten kysymyksessä rakennustarvikkeiden antaminen tai hankkeen tukeminen 

                                                           
588  Voionmaa ja Leskelä 1948a: 171, 173; Voionmaa ja Leskelä 1948b: 422; Teknillinen Aikakauslehti 1951k: 463 
589  Halonen 1956: 104 
590  Leskelä 1948b: 306; 151 200 euroa vuoden 2015 rahan arvon mukaan; apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 

4.3.2016; Voionmaa ja Leskelä 1949: 145 
591  Teknillinen Aikakauslehti 1948b: 229, Saarniaho 1948 
592  Teknillinen Aikakauslehti 1949a: 49 
593  Teknillinen Aikakauslehti 1949b: 80–83; Aalto ja Ström 1951: 469–470 
594  Teknillinen Aikakauslehti 1949b: 80–83; Jalavisto ja Halonen 1953b: 196 



 

137 

muulla tavoin”.
595

 Talon ”konstruktööriksi” rakennustoimikunta valitsi diplomi-insinööri T. O. Pöy-
sälän

596
. 

Suomalaisten Teknikkojen Seura vetosi rakennushankkeensa rahoittamiseksi maan teollisuuden ja 
liikelaitosten tukeen. Ensimmäiset lahjoittajat olivat Kone Oy, joka lahjoitti hissin ja Metallikutomo 
Oy, joka lahjoitti 100 000 markan arvosta metalliverkkoa; Nokia Oy ja Suomen Kaapelitehdas Oy 
lahjoittivat kumpikin 100 000 markkaa ja Oy Herman Lindell 50 000 markan arvosta piirustus- ym. 
tarvikkeita.

597
 Paraisten Kalkkivuori Oy ja Lohjan Kalkkitehdas Oy lahjoittivat sementtiä ja Ferraria 

Oy kaikki rakennustyöhön tarvittavat naulat. Kustannusosakeyhtiö Otava ilmoitti lahjoittavansa 
talon valmistuttua seuran kirjastoon kaiken kustantamansa teknillisen ja teknillistieteellisen kirjalli-
suuden sekä Keskusmetsäseura Tapio kaiken julkaisemansa ammattikirjallisuuden.

598
  

Rakennusvuosien varrella kertyi lukuisten vetoomusten seurauksena lisää rahan ja rakennustarvik-
keiden lahjoittajia, ja Suomalaisten Teknikkojen Seuran koko jäsenkuntaan vedottiin useaan ottee-
seen, jotta nämä joko lainaisivat tai lahjoittaisivat varoja talon rakennustyön loppuunsaattamiseen. 
Insinöörien rouvat keräsivät listakeräyksenä lainoja ja lahjoituksia STS:n helsinkiläisjäseniltä, ja 
kaikille STS:n jäsenille lähetettiin postisiirtotilikortti lainan merkitsemistä varten. Maaseudun teol-
lisuuspaikkakunnilla lainan keräyksestä vastasivat paikalliset teknilliset seurat.

599
 

Insinööritalon peruskivi laskettiin 28. huhtikuuta 1950. Pergamentille kirjoitetun peruskirjan lisäksi 
kuparilieriöön suljettiin Seuran säännöt, Teknillisen Aikakauslehden tuorein numero ja kappale 
kutakin käytössä ollutta metallirahaa.

600
 Useat lakot hidastivat talon valmistumista, mutta Suoma-

laisten Teknikkojen Seuran puuhamiehet pysyivät toiveikkaina
601

 ja seura pääsi lopulta muutta-
maan uuteen taloonsa kesäkuussa 1951

602
.  

Suomalaisten Teknikkojen Seuran ylimääräisissä kokouksissa 1950 ja 1951 päätettiin yksimielisesti 
myöntää alkuperäisen 500 000 markan kiinnityksen lisäksi kyseiseen tonttiin ja taloon ensin 50 
miljoonan markan kiinnitys ja sittemmin vielä 20 miljoonan markan ja 30 miljoonan markan lisä-
kiinnitykset. Kiinnitysten yhteenlaskettu arvo oli vuoden 1951 lopussa 100 520 000 markkaa. Tek-
nillisen Aikakauslehden välissä julkaistiin myös vetoomus, että ”yhä useammat ravintoloita liike- ja 
yksityiselämässään käyttävät seuran jäsenet ryhtyisivät pitämään Insinööritalon ravintolaa omana 
ravintolanaan”.

603
 

Uuden Insinööritalon vihkiäisjuhlaa vietettiin 24. marraskuuta 1951. Päiväjuhlan pukukoodina oli 
tumma puku, ja tilaisuus oli suunnattu vain jäsenkunnalle kutsuvieraineen. Maksulliseen iltajuh-
laan sai tuoda seuralaisenkin. Iltajuhlaan pukeuduttiin tilaisuuden luonteeseen sopivasti juhlapu-
kuun.

604
  

                                                           
595  Teknillinen Aikakauslehti 1949d: 166 
596  Teknillinen Aikakauslehti 1949e: 169; Voionmaa ja Leskelä 1950: 144 
597  Teknillinen Aikakauslehti 1949e: 185, 100 000 markkaa vuonna 1949 vastasi 4 249 euroa vuonna 2015, apps.raha-

museo.fi/rahanarvolaskin#FIN 5.3.2016 
598  Teknillinen Aikakauslehti 1949e: 398; Teknillinen Aikakauslehti 1950a: 42; Teknillinen Aikakauslehti 1950f: 369 
599  Teknillinen Aikakauslehti 1951b: 63, 74, 488; Voinmaa ja Ansala 1951b: 248; Ansala 1952b: 164; Soini 2004: 8, 11 
600  Teknillinen Aikakauslehti 1950b: 201 
601  Teknillinen Aikakauslehti 1950a: 352; Teknillinen Aikakauslehti 1951g: 157; Teknillinen Aikakauslehti 1951l: 465–468 
602  Teknillinen Aikakauslehti 1951h: 260 
603  Wuolijoki 1950a: 345; Ansala 1952a: 56–57; Ansala 1952b: 164; 50 000 000 markkaa vastaa 1 864 000 euroa vuoden 

2015 rahassa, apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 6.3.2016 
604  Teknillinen Aikakauslehti 1951j: 462, 532–535 
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Kuva 40 Uuden Insinööritalon kabineteista keskimmäinen

605
 

 

Kuva 41 Insinööritalon vihkiäisjuhla marraskuussa 1951
606

 

 

Päivätilaisuuden kutsuvieraiden joukossa olivat mm. tasavallan presidentti J. K. Paasikivi ja edus-
kunnan puhemies K. A. Fagerholm. Polyteknikkojen Orkesteri ja viulutaiteilija Arno Granroth soitti-
vat sekä oopperalaulaja Jorma Huttunen ja Polyteknikkojen Kuoro lauloivat juhlassa. Juhlapuheis-
saan Suomalaisten Teknikkojen Seuran puheenjohtaja Ilmari Voionmaa käsitteli STS:n toimintaa 

                                                           
605  Teknillinen Aikakauslehti 1951i: 329 
606  Teknillinen Aikakauslehti 1951j: 537 
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sekä rakennustöitä edeltäneitä vaiheita ja diplomi-insinööri Heikki Lehtonen valtakunnan sähkö-
voimatilannetta.

607
 

Insinöörien rouvat ry lahjoitti Suomalaisten 
Teknikkojen Seuralle uuden lipun, joka juhlal-
lisesti luovutettiin. Professori Carolus Lind-
bergin sommittelemassa lipussa oli ruisku-
kansinisellä silkkipohjalla hieman tummem-
man sinisellä pohjalla STS:n nimikirjaimet, 
joita ympäröi kullanvärinen tekniikan ham-
maspyörä kehystettynä hopeisella heraldisel-
la lehväseppeleellä. Useat kotimaan insinöö-
riyhdistykset sekä Tanskan ja Ruotsin vel-
jesyhdistykset toivat juhlaan onnittelunsa.

608
 

Iltajuhla vietettiin nyt luonnollisesti oman 
talon juhlasalissa ja viereisessä bankettisalis-
sa. Polyteknikkojen Orkesteri ja Polyteknikko-
jen Kuoron kvartetti tahdittivat illallista. 
Ansiomerkkejä jaettiin nyt vain Insinööritalon 
valmistumisessa suuria ansioita osoittaneille 
yhteisöille ja henkilöille, erityisesti rahanke-
ruussa ansioituneille Insinöörien Rouville. 

Ansiomerkkien jaon jälkeen tanssittiin Olle Lindströmin orkesterin johdolla myöhään aamutunneil-
le saakka.

609
 

Syksyllä 1952 Insinöörien rouvat ry lahjoitti Suomalaisten Teknikkojen Seuralle uuden kokous-
huonekaluston sekä käsinvärjätyt verhot. Verhot ja värisävyiltään iloisen kaluston oli suunnitellut 
sisustusarkkitehti Anna-Maija Komulainen: sohvien selkämykset olivat hillityn sinipunaista kangas-
ta ja istuinosat sinistä nahkaa, pikkutuolit taas vaaleanvihreitä ja siniharmaita, pöydät pähkinäpuu-
ta. Lisäksi rouvat järjestivät myyjäisiä ja kahvikonsertteja mannekiininäytöksineen sekä erittäin 
hauskaksi mainitun vappujuhlan yhdessä Polyteknikkojen kuoron kanssa.

610
  

Svenska teknologföreningen lahjoitti yhdessä muutamien Suomessa toimivien ruotsalaisten tytär-
yhtiöiden kanssa 6. joulukuuta 1952 Suomalaisten Teknikkojen Seuralle 100 000 markkaa ”käytet-
täväksi johonkin sopivaan sisutukselliseen yksityiskohtaan uudessa talossa”. Lahjaan osallistuneet 
yritykset olivat Oy ASEA Ab, Oy Suomen Bofors Ab, Ackumulator-Industri Ab, Ab Industritegel ja Oy 
ESAB Ab.

611
 

Vaikka Insinööritalon juhlahuoneistoa saatiin vuokrattua Intimiteatterin näytöksiä varten kolmena 
iltana viikossa, rasitti vastavalmistunut talo seuran taloutta suuresti. Ravintola tai juhlakerroksen 
vuokraustoiminta eivät tuottaneet pääomakulujen kuoletuksiakaan vastaavaa määrää, ja kiinteis-
tönsä liiketoiminnan myötä Suomalaisten Teknikkojen Seura joutui vuoden 1952 aikana valtiove-

                                                           
607  Teknillinen Aikakauslehti 1951j: 532–535; Ansala 1952b: 164 
608  Teknillinen Aikakauslehti 1951j: 532–535 
609  Teknillinen Aikakauslehti 1951j: 535 
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ron alaiseksi. Siksi seuran johdossa ryhdyttiin toimenpiteisiin taloudellisten toimintamuotojen 
erottamiseksi juridisesti eri hallintoelimille.

612
  

 
  

Kuva 42 Uuden Insinööritalon ravintolasali
613

 

 

Suomen ensimmäisten säännöllisten televisiolähetysten johdosta myös Insinööritaloon hankittiin 
televisiovastaanotin vuonna 1957. Toisen kerroksen entinen lehtihuone muutettiin ”televisiobaa-
riksi”, joka varattiin seuran jäsenten käyttöön. Lähetyksiä oli perjantaita lukuun ottamatta päivit-
täin, TES-TV sunnuntaisin ja keskiviikkoisin klo 19–21 ja muina päivinä Yleisradio klo 19.30–21. 
Myös Tallinnan lähetyksiä oli mahdollista seurata.

614
 

Myös Yhdysvalloissa rakennettiin insinööritaloa: vuonna 1960 kohosi Manhattanille USA:n insinöö-
rijärjestöille uusi, kuusitoistakerroksinen toimitalo. Taloon asettui viisitoista maan insinöörijärjes-
töä.

615
 

                                                           
612  Jalavisto ja Halonen 1953b: 196; ks. myös Halonen 1956: 104 
613  Aalto ja Ström 1951: 470–471 
614  Teknillinen Aikakauslehti 1957d: 476; ks. myös Hilska 1966: 21 
615  Teknillinen Aikakauslehti 1961a: 77 



 

141 

 

 Kuva 43 Uuden Insinööritalon juhlasali
616

 

 

Vuonna 1959 teekkaritelevision taustavoimat perustivat Oy Tesvisio Ab:n, jonka suurin osakas oli 
Suomen Teknillinen Seura. Tesvisio muutti Ratakadun Insinööritaloon, jonka juhlasaliin pystytettiin 
televisiostudio. Filmilaitteet sijoitettiin juhlasalin perällä olleeseen entiseen elokuvaprojektoria 
varten rakennettuun filmihuoneeseen.

617
 

Suomen Teknillisen Seuran puheenjohtajan, Aulis Junttilan STS:n valtuuston joulukuun 1959 ko-
kouksen avajaissanoissa oli vahva usko uusimman tekniikan yhteiskunnalliseen merkitykseen: 

”Niin hyvin julkaisu- kuin myös televisiotoiminta nojautuu pohjaltaan STS:n 
vilpittömään haluun tarjota yhteiskunnallemme opetusta asioissa, jotka kos-
kevat teknillistyvän maailmamme kehitystä ja sen vaikutusta yksilön ja yhteis-
kunnan elämään. Voitaneen sanoa, että tuntien omalta osaltaan vastuuta ai-
kamme yleisestä kehityksestä STS haluaa tällä tavalla osallistua tärkeään yh-
teiskunnalliseen valistustyöhön. Sen yhtenä tavoitteena on tuotannolle ystä-
vällisen yleisen mielipiteen herättäminen ja vahvistaminen.”

618
 

                                                           
616  Aalto ja Ström 1951: 470–471 
617  Junttila 1960: 32–33; Larkka 1960: 372–373; Tekniikan Akateemiset TEK 2016; Karjalainen 2015b 
618  Junttila 1960: 33 
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Vuoden 1960 alussa antoi radiolakikomitea eduskunnalle lakiesityksen yleisradiotoimintaa koskien. 
Lain voimaantulo edellytti TES-TV:n eli Tesvison toiminnan lopettamista kuuden kuukauden kulu-
essa lain voimaantulosta – ennen vuoteen 1963 voimassa olleen toimilupa-ajan päättymistä. Tesvi-
sio sinnitteli silti vuoden 1963 loppuun saakka, kunnes sen osakekanta täytyi olosuhteiden pakosta 
myydä Oy Yleisradio Ab:lle. Toinen vaihtoehto oli lopettaa toiminta.

619
 

Kuva 44 Tesvision studio Insinööritalon juhlasalissa vuonna 1960
620

 

 

Yleisradion ilmoitettua, ettei se aikonut enää uusia sille Tesvisiolta siirtynyttä Insinööritalon televi-
siotoimintaa varten kalustettuja tiloja koskevaa vuokrasopimusta, alettiin vuonna 1967 tutkia Insi-
nööritalon soveltuvuutta Suomen Teknillinen Seuran, Insinööriliiton, Insinöörijärjestöjen Koulutus-
keskuksen ja Insinöörijärjestöjen Kustannus Oy:n käyttöön. Tähän tarkoitukseen talo osoittautui 
kuitenkin liian pieneksi, ja ryhdyttiin suunnittelemaan sen myymistä ja toimistotilojen vuokraamis-
ta TKY:ltä Albertinkadun ja Lönnrotinkadun kulmasta. Tammikuussa 1968 kauppasopimus allekir-
joitettiin Kirjatyöntekijäin Liiton kanssa, ja joulun ja loppiaisen 1969 välillä Suomen Teknillinen 
Seura muutti vuokratiloihin Yrjönkatu 30:een.

621
 

  

                                                           
619  Teknillinen Aikakauslehti 1960b: 371; Ratia 1964: 5; Kaario 1966: 33–34 
620  Larkka 1960: 373 
621  Teknillinen Aikakauslehti 1967h: 16; Teknillinen Aikakauslehti 1968: 71; Paasikangas 1969 
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5.3 Vaasan Teknikkojen Seuran polku Vaasan Teknilliseksi Seuraksi  

 

Vuonna 1946 heräsi Vaasan Tek-
nikkojen Seuran kokouksessa aja-
tus kutsua Jyväskylän Teknillinen 
Seura vierailulle Vaasaan. Kaksi-
päiväiseen syyskuiseen vierailuoh-
jelmaan päätettiin kutsua mukaan 
myös paikkakunnan johtavien 
sanomalehtien, Vaasan, Ilkan ja 
Vasabladetin, edustajat.

622
  

Seura järjesti jo toistamiseen kol-
miviikkoiset työnjohtajakurssit, 
joilla oli oppilaina ”52 työnjohtajaa 
ja teknikkoa ym.” Vaasasta sekä 
myös maaseudun teollisuuslaitok-
sista

623
. Kokouksissa diplomi-

insinööri A. Stenberg esitelmöi 
vesistöjärjestelyistä Vaasassa ja 
sen lähiympäristössä, diplomi-
insinööri Lauri J. Aaltonen aiheesta 
”turpeesta polttoainetta” ja insi-
nööri Toivo Aarnio selosti juuri 
päättyneitä työnjohtajakursseja. 
Insinööri A. Haapio puolestaan 
esitelmöi aiheesta työn arvostus ja 
palkkausjärjestelmät ja diplomi-
insinööri Y. Mattila kertoi aiheesta 
rikkihappo kemian avainteollisuu-
tena.

624
  

Joulukuussa 1946 puheenjohtaja 
Reino Ignatius luki kokousväelle 
Suomalaisten Teknikkojen Seuran 
lähettämän kirjelmän, joka koski 
eri insinööriyhdistysten edustajien 
kokoonkutsumista yhteisille neu-
vottelupäiville 10.1.1947 Helsin-
kiin. Puheenjohtaja osallistuikin 
päiville ja selosti niitä helmikuun 
1947 kokouksessa.

625
 

                                                           
622  Saarniaho 1946 
623  Teknillinen Aikakauslehti 1947c: 135 
624  Saarniaho 1946 
625  Saarniaho 1946 
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Kuva 45  Vaasan Teknikkojen Seuran työnjohtajakurssitodistus vuodelta 1946
626

 

 

Seuran puheenjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatius esitelmöi vuonna 1946 aiheenaan raken-
nussäännöstely. Roth

627
 siteeraa aiheeseen liittyvää kuplettia, jonka puheenjohtaja Ignatius oli 

myöhemminkin pyynnöstä useissa tilaisuuksissa esittänyt: ”Inssin mökkiin tarvittu ois sementtiä, 
rautaa. KYMRO sanoi: ’Lattiat ja kattopalkit lautaa!’ Hura huhhah hei, vaikka KYMRO sanoi ei, kyllä 
insinööri KYMROstakin voiton vei. ”Tosin Roth toteaa, että kupletin insinöörin ilo oli ennenaikai-
nen. Viimeinen säkeistö kun päättyi toteamukseen: ”Vuokralautakunta viimein sen torpan vei”.

628
 

                                                           
626  Ahopelto 2009b: 18–19 
627  Roth 1967: 93, KYMRO eli Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusasian osasto 
628  Roth 1967: 93 
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Diplomi-insinööri T. Ahlholm esitelmöi helmikuussa 1947 nykyisestä työaikalaista ja sen soveltami-
sesta. Puheenjohtaja Reino Ignatius selosti skioptikon-koneen ostohanketta, mutta asia jätettiin 
sopivampaan ajankohtaan lähinnä hintakysymyksen vuoksi. Insinööri T. Ahlholmin aloitteesta pää-
tettiin hankkia vieraskirja, ”jota voitaisiin käyttää sekä isäntinä että vieraina”. Kaupungininsinööri, 
diplomi-insinööri B. Schildt piti esitelmän kaupungininsinöörin rakennustehtävistä lähiaikoina; 
erityisesti esitelmöitsijä oli käsitellyt Vaasan vesikysymystä ja niitä suunnitelmia, joita oli tehty 
lisäveden hankkimiseksi joko Kyrönjoesta tai Karperön järvestä. Vaasan Teknikkojen Seuran edus-
taja oli myös kutsuttu perustamaan Vaasa-seuraa, ja VTS:n edustajaksi valittiin majuri Ralf-Erik 
Klockars.

629
  

Jyväskylän Teknillinen Seura kutsui Vaasan Teknikkojen Seuran vierailulle keväällä 1947. Matkaan 
lähti omalla makuuvaunulla 24 vaasalaista, sekä Vaasan Teknikkojen Seuran että Tekniska Klubben 
i Vasan jäseniä

630
. Jyväshovissa nautitun aamiaisen jälkeen tutustuttiin Valtion Metallitehtaisiin; 

Tourulan tehtaita esitteli isännöitsijä, diplomi-insinööri Y. Hongisto ja Jyskän tehtaitten Kanavuo-
ren osastoa diplomi-insinööri E. Rokkanen. Kiertokäyntiä jatkettiin tutustumiskäynnillä SOK:n Vaa-
jakosken tehdaskompleksiin, oppaana isännöitsijä, diplomi-insinööri E. Linko, Jyväskylän Teknillisen 
Seuran puheenjohtaja. Lounaan jälkeen tutustuttiin vielä Oy Wilh. Schauman Ab:n teollisuuslaitok-
siin, mm. vaneri- ja puutalotehtaisiin, yli-insinööri U. Savolan johdolla ennen yhteistä saunailtaa.

631
 

Kaksipäiväisen vierailun toisena päivänä vaasalaisille esiteltiin Jyväskylän kaupungin rakennusvai-
heita arkkitehti M. Hämäläisen johdolla. Tekninen johtaja, diplomi-insinööri V. Huida opasti eks-
kursiovieraat Oy Joh. Parviaisen tehtaalle Säynätsaloon, josta jatkettiin apulaisjohtaja, diplomi-
insinööri E. Kytölän opastamalle kiertokäynnille Rautpohjan tehtaalle kuulemaan mm. tunneliteh-
taista saatuja kokemuksia. Päättäjäisillalliselle kokoonnuttiin Jyväskylän Klubille, kunnes vierailijoi-
den oli aika puolilta öin siirtyä junalla kotimatkalle.

632
 

Suomalaisten Teknikkojen Seuran toiminnanjohtaja, diplomi-insinööri H. Leskelä esitelmöi huhti-
kuussa 1947 aiheesta ”Insinööri- ja arkkitehtiyhdistysten yhteistoiminta” ja toukokuun lopussa 
diplomi-insinööri Reino Ignatius selosti Vaasan Teknikkojen Seuran äskettäin Jyväskylään tekemää 
ekskursiota. Insinööri J. Saarniaho selosti Teollisuuden Työnjohto -opiston ensimmäisiä johtajatai-
dollisia kursseja, jotka oli järjestetty maaliskuussa Helsingissä. Kesäkuussa pidettävä illanvietto 
päätettiin järjestää aiempaan tapaan Merenkyntäjäin majalla.

633
 

Syyskaudella 1947 diplomi-insinööri O. Råbergh esitelmöi nykyisestä sähkövoimatilanteesta ja 
sähkönsäännöstelystä Vaasan Sähkölaitoksella tehdyn kiertokäynnin jälkeen. Diplomi-insinööri K. 
Karppinen kertoi viimeaikaisesta kehityksestä satamien ja siltojen perustusrakennustöissä ja Kok-
kolan Teknillinen Seura oli esittänyt toiveen saapua Vaasaan vierailulle. Katsottiin diplomi-insinööri 
R. K. Seppälän esittämä amerikkalainen varjokuvaesitys ”Rauta ja teräs; insinööri O. Salonen esi-
telmöi Oy Strömberg Ab:n tehtaista ja niiden tuotteista ja ehdotettiin kauppa- ja teollisuusministe-
riölle, että Vaasan Teknilliseen kouluun perustettaisiin sähköosasto. Tämäkin aloite onnistui, ja 
ensimmäiset oppilaat otettiin osastolle vuonna 1952.

634
 

                                                           
629  Saarniaho 1947 
630  Teknillinen Aikakauslehti 1947c: 173; Teknillinen Aikakauslehti 1947c: 174 
631  Teknillinen Aikakauslehti 1947c: 258 
632  Teknillinen Aikakauslehti 1947c: 258 
633  Saarniaho 1947 
634  Saarniaho 1947; Roth 1967: 93 
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Tammikuussa 1948 diplomi-insinööri R. K. Seppälä esitti amerikkalaisen heijastuskuvasarjan padon 
rakentamisesta Colorado-jokeen ja diplomi-insinööri Kaarlo Marin kertoi sokeriteollisuudesta. 
Majuri Ralf-Erik Klockarsin lukuisin varjokuvin täydennetty esitelmä oli Vaasan Teknikkojen Seuran 
vuosikokouspöytäkirjan mukaan ollut ”todella illan kohokohta”. Esitelmän aihe tosin jäi kirjaamatta 
ylös Seuran omiin pöytäkirjoihin, mutta Teknillisen Aikakauslehden Seuratoiminta-palstalta tieto 
löytyi: aiheena oli ollut majuri Klockarsin Amerikan-matka, jonka aikana hän oli perehtynyt Yhdys-
valtain kemialliseen teollisuuteen. Seuraavassa kokouksessa filosofian maisteri A. Ilmarinen esitel-
möi teollisuuden tapaturmantorjuntatyöstä. Puheenjohtaja Ignatius oli selostanut Kokkolan Teknil-
lisen Seuran äskettäistä vierailua Vaasaan.

635
 

Vaasan Teknikkojen Seuran vuoden 1948 kesäkokous järjestettiin jo totuttuun tapaan Vaasan me-
renkyntäjien purjehdusmajalla. Rehtori Helge Högström esitelmöi mm. atomiydinenergian vapau-
tumista käsitellen vilkkaan keskustelun kera aiheesta ”Ihmisyys ja tekniikka” kyseenalaistaen sen, 
voiko ihminen ajan mittaan hallita esiin manaamiaan voimia, vai riistäytyykö hänen alulle pane-
mansa ketjureaktio irti sytyttäen maapallon kerran valtavaksi tulirovioksi. Vakavan aiheen päät-
teeksi iltaa jatkettiin illallistanssiaisten merkeissä ”karkeloiden”.

636
 

Vaasan Teknikkojen Seuran syyskauden 1948 ensimmäisessä kokouksessa filosofian tohtori Paavo 
Holopainen piti esityksen painovoimamittausten suorituksesta ja niiden merkityksestä erityisesti 
malmien ja vuoriöljyjen etsinnässä. Marraskuussa käytiin tutustumassa Vaasan Saippua Oy:öön ja 
johtaja M. E. Castrén esitelmöi Vaasan Saippuatehtaan vaiheista. Tekniikan tohtori W. Jensen Åbo 
Akademista piti lisäksi heijastuskuvin valaistun esitelmän saippuanvalmistuksesta.

637
 

Vaalikokouksessa 1948 diplomi-insinööri A. Stenberg kantoi huolta jäsenten kokousaktiivisuudesta 
ja esitti, että jäsenten mielenkiintoa kokouksia kohtaan olisi tehokkaalla propagandalla lisättävä. 
Tämä jätettiin johtokunnan huoleksi. Diplomi-insinööri M. Wihuri Suomalainen Philips Oy:stä esi-
telmöi kokouksen päätteeksi aiheesta ”loistelamppu ja sen nykyinen käyttö”.

638
 

Tammikuun 1949 kokouksessa todettiin tiedoksi, että eri insinööriyhdistysten yhteistoimintaa 
suunnittelevalta komitealta oli tullut kutsu neuvottelukokoukseen Helsinkiin. Johtokunnan esitys 
oli, että mikäli joku Vaasan Teknikkojen Seuran jäsen olisi muilla asioilla Helsingissä tuona päivänä, 
voisi hän samalla osallistua kokoukseen seuran edustajana. Diplomi-insinööri Reino Ignatius esi-
telmöi matkahavainnoista Hollannissa.

639
  

Maaliskuun vuosikokouksessa keskusteltiin innokkaasti teekkarikyläkeräyksestä ja suunnitteilla 
olleesta Vaasan Teknikkojen Seuran 30-vuotisjuhlasta. Diplomi-insinööri Niilo Katajiston esityksestä 
lähetettiin sähköteknillisen osaston perustamisesta teknillisten koulujen ohjelman suunnitteluko-
mitealle samansisältöinen kirjelmä, joita aiemmin oli toimitettu kauppa- ja teollisuusministeriöille. 
Virallisten asioiden tultua käsitellyksi referoi diplomi-insinööri J. Saarniaho J. Keogh’n kirjoitusta 
”rehellisyys ja vastuu teollisuudessa”.

640
 

                                                           
635  Saarniaho 1948, Teknillinen Aikakauslehti 1948b: 123 
636  Teknillinen Aikakauslehti 1948b: 267; Saarniaho 1948 
637  Teknillinen Aikakauslehti 1948b: 388; Saarniaho 1948 
638  Saarniaho 1948 
639  Saarniaho 1949 
640  Saarniaho 1949 



 

147 

Keväällä K. Möttönen esitelmöi mallasteollisuudesta ja filosofian tohtori Paavo Holopainen aineen 
ja avaruuden rakenteesta. Lisäksi johtokunta selosti kokousväelle tekemiään 30-vuotisjuhla-
suunnitelmia. Koska seuran vakiintunut kesätanssiaispaikka Merenkyntäjien maja oli varattuna 
muille, päätettiin juhla viettää ravintola Hietalahdessa ja jättää järjestelyt johtokunnan huoleksi.

641
 

Seuraava jäsenkokous järjestettiin lokakuussa. Vaasan Piirin ammattientarkastaja, diplomi-
insinööri T. Ahlholm esitelmöi kokousväelle aiheesta ”Minkä mitäkin työturvallisuudesta ja teh-
dashygieniasta Ruotsissa ja meillä”. Esitelmän ohessa esitteli teknikko Jakobsson Vihtavuori Oy:n 
työsuojeluvälineitä, kuten hengityssuojia ja silmäsuojuksia.

642
 

Marraskuussa jouduttiin toteamaan, ettei 30-vuotisjuhlia ollut voitu pitää aikanaan, ja johtokun-
nalle annettiin nyt tehtäväksi järjestää niiden sijaan ”muutoin juhla”, jota tosin ei saatu vielä joulu-
kuun vaalikokoukseenkaan mennessä järjestettyä. Maa- ja metsätieteiden kandidaatti Olavi E. 
Savas esitelmöi kasvinsuojeluaineiden käytöstä maataloudessa ja professori Pekka Kirjakka kemias-
ta maaliteollisuuden palveluksessa. Johtokunnan esityksestä päätettiin, ettei seuralle enää tilattaisi 
lehtiä, koska yleisimmät niistä olivat nykyisin saatavilla toimipaikoissa.

643
 

Vuonna 1950 esitelmöivät diplomi-insinöörit Mauno Sopanen rikkihappo- ja superfosfaattiteolli-
suudesta maassamme, M. G. Manninen aiheesta ”Maa, sen teknillinen ja taloudellinen käsittely 
maanmittarin näkökulmasta”, Urpo Ratila henkilöstön arvostuksesta ja A. Haartti ihmisestä organi-
saatiossa. Ekonomi T. Karkkilan aiheena oli ”Nykyiset teräsmarkkinat, matkahavaintoja Belgiasta, 
Ranskasta ja Englannista”.

644
  

Insinööri Pentti Aikkola esitelmöi heijastuskuvien kera matkahavainnoistaan Manchesterin tekstii-
limessuilta ja Keski-Euroopan tekstiilitehtaista. Suomalaisten Teknikkojen Seuran toiminnanjohtaja, 
diplomi-insinööri Väinö Ansala esitteli insinöörien ajankohtaisia kysymyksiä, kuten Truman-
stipendien jakoa, insinöörien jatkokoulutusta, ns. teknillisiä attasheoja sekä Helsingissä pidettävää 
pohjoismaista insinöörikongressia koskevia asioita. Diplomi-insinööri Olavi Rauha esitelmöi uu-
simmista optisista havaintovälineistä, joita hänellä myös oli mukanaan. Lisäksi esitelmöitsijä esitti 
kuvasarjan sähkön olemuksesta ja äänielokuvan atomien rakenteesta.

645
 

Teekkarikylä-asiassa järjestettiin informaatiotilaisuus Kauppaseuralla, esitelmöitsijöinä professori 
O. J. Meurman sekä tekniikan ylioppilas Dunkers. Varainkeräys diplomi-insinööri T. Ahlholmin joh-
dolla tuotti Vaasassa ”pitkälti toista miljoonaa markkaa” teekkarikylärahastoon. Suomalaisella 
Klubilla vietettyihin vuoden 1950 pikkujouluihin osallistui 33 henkilöä, ”ja rattoisaa yhdessäoloa 
myötäili musiikki, tanssi ja muukin vaihteleva ohjelma”.

646
 

Tammikuussa 1951 Vaasan Teknikkojen Seura ja Tekniska Klubben i Vasa matkustivat Tampereen 
Teknillisen Seuran vieraiksi Tampereelle. Kolmikymmenpäinen ekskursioporukka jaettiin kahteen 
ryhmään, joista toinen tutustui Kone ja Terä Oy:n ja Valmetin tehtaisiin ja toinen Finlayson-Forssan 
ja Takon tehtaisiin. Iltapäivällä käytiin yhdessä Aaltosen Kenkätehtaassa, Pyynikin tehtaissa sekä 

                                                           
641  Saarniaho 1949 
642  Saarniaho 1949 
643  Saarniaho 1949; Marvia 1949; Saarniaho 1950; Roth 1967: 93 
644  Teknillinen Aikakauslehti 1952: 80; Saarniaho 1950; Salmo 1950 
645  Saarniaho 1950; ks. myös Junttila 1960: 33 
646  Haartti 1952a: 80; Saarniaho 1950; Roth 1967: 93 
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kaupungin uusissa vaunuhalleissa. Illan päätteeksi nautittiin Tampereen Teknillisen Seuran ja pai-
kallisten liikelaitosten tarjoama illallinen hotelli Tammerissa.

647
 

Helmikuussa 1951 insinööri C. G. Wickström esitelmöi polttomoottoreista. Suomalaisten Teknikko-
jen Seuran lainapyyntö, 10 000 markka jäseneltä, jätettiin johtokunnan ”kypsytettäväksi”. Helmi-
kuussa insinööri Marjatta Pohjanpalo pakinoi vaikutelmistaan Englannin-matkalta ja maaliskuun 
vuosikokouksessa johtaja Erik Tuomas-Kettunen piti esitelmän aiheesta ”mitä neuvottelutekniikka 
ja -taktiikka on ja miten sitä käytetään”.

 648
  

Huhtikuussa hyväksyttiin insinööri Mustosen ehdotus, että teekkarilaulujen laulamisesta vapun 
päivänä Centralin ravintolassa kehitettäisiin traditio. Lisäksi päätettiin lahjoittaa seuran aikakaus-
lehdet ja vuosikerrat Teknilliselle koululle. Diplomi-insinööri Lennart Doepel esitelmöi käyttöhih-
noista ja hihnakuljettimista.

649
 

Syksyllä 1951 Vaasan Teknikkojen Seura otti yhteyttä Vaasan Ekonomeihin yhteistyöpyynnön mer-
keissä esittäen toivomuksenaan, että seuran jäsenet saisivat olla mukana niissä esitelmätilaisuuk-
sissa, joissa on heitä kiinnostavia asioita. Kutsu olikin lähetetty ekonomi Salmisen harkintavero-
tusesitelmää kuulemaan, mutta osanotto oli Vaasan Ekonomit ry:n kyseisen vuoden toimintaker-
tomuksen mukaan ollut ”ainakin tässä vaiheessa vielä laimeata”

650
. 

 

Lokakuussa jäsenkokous inventoi juhlavaatetuksensa marraskuuksi suunniteltua tanssiaisjuhlaa 
silmällä pitäen. Tämäkin juhla tosin päätettiin sittemmin siirtää tuonnemmaksi. Diplomi-insinööri 
K. V. Mustonen esitelmöi tienrakennuksessa huomioitavista seikoista ja selosti lainsäädännön 
puutteellisuuksia teiden liikenneturvallisuusnäkökulmasta.

651
 

Marraskuun esitelmöitsijä, diplomi-insinööri Kaarle Pentti ei pystynyt saapumaan kokoukseen 
lentokoneille lumipyryn vuoksi annetun laskeutumiskiellon vuoksi, joten seuran sihteeri Arvo 
Haartti selosti paperinvalmistuksen raaka-aineita ja valmistusta. Vaalikokouksessa todettiin edes-
menneen varapuheenjohtaja T.P. Ahlholmin ehtineen hankkia seuralle esitelmöitsijävalaisimen 
ennen poismenoaan, valaisin oli nyt saatu seuran kokouskäyttöön. Insinööri Vuorenmaa esitti, että 
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Vaasan Teknikkojen Seura tilaisi Teknillisen Aikakauslehden, mutta esitys hylättiin, koska tilaisuutta 
lainata lehteä seuran kaapista ei ollut aikaisempina vuosina käytetty kuin ”aivan pienessä mitassa”. 
Huoneiston tuuletuksen jälkeen esitelmöi diplomi-insinööri Pekka Mannio insinöörien opiskelusta 
ja toiminnasta ulkomailla.

652
 

Vuoden 1952 ensimmäisen esitelmän piti diplomi-insinööri Torsten Kranck aiheenaan teollisuuslai-
tosten lämmitys- ja tuuletuslaitteet. Vuosikokouksessa maisteri Helge Högström selosti maaliskuun 
lopussa Centralissa pidettäviksi varmistuneiden insinööritanssiaisten valmisteluja, ja luotsipiiripääl-
likkö, kapteeni Kaarlo Levón esitelmöi Vaasan laivaväylistä ja merenkulun turvallisuuslaitteista.

 653
  

Toukokuun alussa diplomi-insinööri Olav Rundtin esitelmän aiheena oli ”ajankohtaista työntutki-
muksen alalta”, esitelmän aikana katsottiin amerikkalaisia filmejä aiheesta. Kesäkuussa katsottiin 
kahteen kertaan insinööritanssiaisista kuvattu filmi. Lokakuussa käsiteltiin puheenjohtaja, diplomi-
insinööri Reino Ignatiuksen johdolla seuran nimen- ja sääntöjenmuutosasiaa, ja diplomi-insinööri 
Väinö Aalto piti erinomaiseksi mainitun esitelmän aiheesta ”huvilapaikan valinta ja sen hankkimi-
nen”.

654
  

Marraskuussa 1952 vierailtiin Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy:n Vaasan tehtailla, kierto-
käynnille osallistui 42 seuran jäsentä. Sääntöuudistusta käsiteltiin vierailua seuranneessa kokouk-
sessa ja täydennettiin johtokunnan esitystä. Diplomi-insinööri Valkeila alusti kysymyksen Teknilli-
sen Aikakauslehden Etelä-Pohjanmaan tai Vaasan numeron aikaansaamiseksi, ja maisteri Mikko 
Kuusamo esitelmöi aiheesta ”miten ’jokamies’ kyllästää puuta”.

655
 

Vaasan Teknikkojen Seuran säännöt uusittiin syksyllä 1952 ja hyväksyttiin kolmessa kokouksessa, 
joista viimeisimpänä vaalikokouksessa 12.12.1952. Samalla hyväksyttiin seuran uudeksi nimeksi 
Vaasan Teknillinen Seura.

656
 

Vuosikokousesitelmän 1952 piti tekniikan tohtori W. Aldén kodin kotitaloustöistä ja kotitalous-
kojeiden kehityksestä. Esitelmöitsijän kirjattiin käsitelleen perusteellisesti varsinkin pesukoneita ja 
liesiä, ja vilkkaaseen keskusteluun esitelmän johdosta olivat osallistuneet lukuisat seuran jäsenet 
naisineen.

657
 

Vuoden 1953 ensimmäiseen kokoukseen oli saapunut Kokkolan kaupunginarkkitehti, diplomi-
arkkitehti P. H. Salminen esitelmöimään aiheesta ”rivitalokysymys asuntotuotannossa”. Aihetta 
valaisivat lukuisat varjo- ja värikuvat. Vuosikokouksessa Vaasan kaupungin asemakaava-arkkitehti 
Nils Kostiainen piti esitelmän kaupungin asemakaavoituksesta havainnollistaen esitystään suuriko-
koisin kartoin, jotka kuvasivat kaupungin asemakaavoituksen kehitystä aina vuodesta 1606 lähtien. 
Lisäksi saatiin perehtyä kaupungin uusiin laajentamissuunnitelmiin. Vuosikokousillallisille siirryttiin 
”jatketun pitkän pöydän ääreen keskustelemaan ja laulamaan yhäti paranevilla äänillä teekkari- 
ym. lauluja ynnä viisuja”.

658
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Vuonna 1953 aloitettiin uusittujen sääntöjen mukainen automaattisesti ainaisjäseneksi siirtäminen 
kahdenkymmenen vuoden jäsenyyden perusteella. Tämä aiheutti seuran jäsenmaksutulojen ro-
mahtamisen 1990-luvun alussa, jolloin ainaisjäsenten lukumäärä ylitti maksuvelvollisten määrän. 
Vuonna 1996 sääntöjä muutettiin niin, että ainaisjäsenyyteen vaadittiin kolmenkymmenen vuoden 
jäsenyys, ja vuonna 2012 seuran sääntöjä muutettiin siten, että ainaisjäseneksi hyväksytään 30 
vuotta maksavana jäsenenä olleet seuran jäsenet anomuksesta.

659
 

Huhtikuussa 1953 Yleisradioaseman päällikkö, insinööri Jorma Ilveskoski esitelmöi ULA-asemista 
heijastuskuvien ja havaintoesineiden kera. Kokouksessa suunniteltiin myös toukokuista ekskursiota 
Ouluun Oulunlaakson Diplomi-insinöörit ja Arkkitehdit ry:n vieraiksi. Matkaan lähdettiin 28 jäsenen 
voimin omassa makuuvaunussa, jossa oli yöpymismahdollisuus perillä. Päivien ohjelmaan kuului 
mm. käynti Typpi Oy:ssä ja Oulu Oy:n selluloosatehtaassa. Bussilla ajettiin Pyhäkosken voimalai-
tokselle sekä Pällin ja Nuojuan patolaitostyömaille.

660
 

Toukokuun kokouksessa johtaja Lauri Koivisto Seinäjoelta esitelmöi pienteollisuudesta Etelä-
Pohjanmaalla todeten mm. että  

”… Pienyritysten toimintaa olisi uudistettava ja rationalisoitava; jo aikaan-
saamalla alan keskusjärjestö voitaisiin harjoittaa teknillistä ja liikkeenhoidol-
lista neuvontaa. Nykyinen raskas verotaakka olisi järjestettävä oikeaksi ja 
kohtuulliseksi ja liikevaihtovero poistettava työn osalta ja erikoisesti korjaus-
liikkeiden osalta.”

661
 

 

Samaan aihepiiriin palattiin Suomen Teknillisen Seuran kesäkokouksessa 1957 Naantalissa
662

, eikä 
problematiikka ole vierasta vuonna 2016:kaan, vaikka liikevaihtoveron sijasta käsittelyssä onkin 
arvonlisävero. 

Vaasan Teknillisen Seuran syyskauden 1953 ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtaja Olavi Neu-
vo tiedotti, että seuran vanhat pöytäkirjat oli nyt sidottu. Kirja kiersi kokousväen keskuudessa. 
Insinööri Aikkola selosti englanninkielenkurssia, joka oli tarkoitus järjestää British Societen yhtey-
teen keskusteluiltana kerran viikossa. Varsinaisten kokousasioiden jälkeen herrat Högström, Igna-
tius, Klockars ja Neuvo keskustelivat ”nelinurkkaisen pöydän ääressä” teollisuutemme kustannus-
kriisistä; keskustelu taltioitiin magnetofoninauhalle.

663
  

Filosofian tohtori Holopainen puolestaan selosti Vaasan teknillisen koulun nykyistä kriisikautta, 
jota ei enää voitu pitää sisäisenä asiana.

 
Asiaa käsittelemään perustettiin toimikunta, ja aihe ai-

heutti kiivasta keskustelua eriävine mielipiteineen toimikunnan tuotua laatimansa muistion seuran 
seuraavaan kokoukseen. Pääasiallisena syynä kriisiin nähtiin kielipolitiikasta alkunsa saanut henki-
lökohtaiseen ajojahtiin johtanut tilanne; koulussa katsottiin pelätyn ”ruotsalaisuuden” olevan 
vaarassa, olihan jo 75 % koulun oppilaskunnasta suomenkielisiä.

664
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Kunnallisvaaleissa 1953 oli ehdokkaina kymmenen Vaasan Teknillisen Seuran jäsentä. Vaalien joh-
dosta johtokunta lähestyi kirjeitse seuran jäseniä, ja kolme VTS:n jäsentä valittiinkin Vaasan kau-
punginvaltuustoon.

665
  

Vaasan Teknillisten seurojen yhteistyövaliokunta – Tekniska klubbarnas i Vasa samarbetsdelega-
tion kokoontui muutaman kerran vuodessa paikkakunnan teknillisten seurojen yhteistyön merkeis-
sä. Esimerkiksi marraskuun kokousta seuranneeseen esitelmätilaisuuteen oli kutsuttu myös Tek-
niska Klubben i Vasan jäsenet. Kaikkiaan 66 kuulijaa saapui paikalle kuuntelemaan akateemikko, 
professori Yrjö Väisälää, joka esitelmöi Turun yliopiston tähtitornin ja Tuorlan laboratorion vaiheis-
ta. Vaalikokousesitelmän pengerrystöistä Etelä-Pohjanmaan rannikolla piti diplomi-insinööri A. 
Stenberg, joka havainnollisti esitystään kartoin ja piirustuksin.

666
  

Vuoden 1954 jäsenkokouskausi aloitettiin palopäällikkö Allan Laxin esitelmällä teollisuuden palo-
suojelusta. Lisäksi katsottiin Seuran isäntä, diplomi-insinööri Unto Nurmen järjestämä yksityiskoh-
tainen värifilmi Hoover-pölynimureiden valmistuksesta.

667
  

Helmikuussa 1954 tehtiin tehdasekskursioita. Panimo Oy Bockin tuotantolinjoihin tutustuttiin teh-
taan teknillisen johtajan, maisteri Ragnar Bäckin johdolla. Vaasan Pitsitehdas Oy:ssä diplomi-insi-
nööri Carl Malmlund esitteli tehtaan tuotantoa langoista pitseihin ja verhoihin saakka ja Aino Lin-
deman Oy:n kalaverkkotehtaalla diplomi-insinööri B. Westberg selosti sekä kalaverkkojen että itse 
kalaverkkokoneiden valmistusta.

 
Teollisuuskierroksen jälkeen palattiin Bockin panimoon, jonne oli 

tilaisuutta varten sisustettu olutkellari, ja yhtiön toimitusjohtaja tarjosi yhtiön puolesta kokousvä-
elle olutmaistiaiset nakkien ja keksien kera. Illan esitelmän piti maisteri Ragnar Bäck aiheesta oluen 
synty.

668
 

Vuosikokouksessa esitelmöi Rikkihappo ja superfosfaattitehtaat Oy Vaasan tehtaiden suojeluvä-
lineosaston päällikkö, teknikko Thor Jakobsson työhygieniasta ja henkilökohtaisista suojaimista. 
Huhtikuussa vierailivat Oulunlaakson Diplomi-insinöörit ja Arkkitehdit ry

 
ja Porin Teknillinen Seura 

Vaasassa Vaasan Teknillisen Seuran ja Tekniska Klubben i Vasan isännöidessä yhdessä tilaisuutta.
669

 

Diplomi-insinööri Pekka Kuokkanen esitelmöi ”Tiehoidosta ja tienhoitajista” valaisten esitystään 
karttakuvin ja monistein. Diplomi-insinööri G. Kristolan esitelmä käsitteli näkemyksiä Amerikan 
teollisuuselämästä – ”aitoon amerikkalaiseen tyyliin” esitelmä kuultiin kokonaisuudessaan magne-
tofoninauhalta. Esitelmän jälkeen siirryttiin toiseen huoneeseen katselemaan erittäin mielenkiin-
toiseksi mainittua filmiä YK-rakennuksen rakentamisesta.

670
  

Marraskuussa tehtiin ekskursio suomenkieliselle ammattioppilaitokselle, jossa diplomi-insinööri 
Olavi Salmo esitteli koulua bussilla ja kahdella pikkuautolla saapuneelle seurueelle. Kierroksen 
jälkeen tutustuttiin ruotsinkieliseen keskusammattioppilaitokseen rehtori A. Weumanin opastami-
na. Seuraavaksi siirryttiin Vaasan teknillisen koulun tiloihin rehtori, diplomi-insinööri T. Nordlinin 
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ohjaamina. Kiertokäyntejä seuranneessa kokouksessa kuultiin kunkin ekskursio-oppaan alustus 
omasta oppilaitoksestaan.

671
 

Vaalikokouksessa 1954 kuultiin insinöörieverstiluutnantti K. Löfströmin esitelmä ”Ilmavalokuvauk-
sen hyväksikäytöstä kartoituksessa”. Esitelmän yhteydessä saatiin katsella lukuisia ilmavalokuvia 
eri puolilta maatamme, varjokuvia, heijastuskuvia sekä myös erikoislasein katseltavia stereoskoop-
pikuvia. Lopuksi katseltiin ilmavalokuvausta esitellyt filmi.

672
 

Vuonna 1955 diplomi-insinööri Antero Kallio Oy Rastor Ab:stä Helsingistä esitelmöi rakennustoi-
minnasta ja sen kehittämismahdollisuuksista ja diplomi-insinööri Torsten Frejman tutustutti ko-
kousväen tekokuitujen kehitykseen ja käyttöön. Maaliskuussa solmittiin yhteistyösopimus Vaasan 
Teknillisen Seuran ja Tekniska Klubben i Vasan välille, ensisijaisena tarkoituksena välttää yhdistys-
ten tilaisuuksien samanaikaisuus. Yhteistyövaltuuskunnan ensimmäinen yhteistyön hedelmä oli 
yhteinen bussiretki Pietarsaareen, jossa ei vielä ollut omaa teknillistä seuraa, mutta jota siellä 
”puuhattiin parhaillaan”.

673
 

Diplomi-insinööri O. Arjas esitelmöi muovien olemuksesta ja muoviteollisuuden valmistusmene-
telmistä käsitellen myös muovivalmisteiden hintaan vaikuttavia tekijöitä sekä tavallisimpia muovi-
laatuja. Esitelmöitsijä kertoi myös omakohtaisia kokemuksiaan Amerikan oloista muovien käytön 
kannalta.

674
  

Huhtikuussa vierailtiin Wärtsilä-Yhtymän Vaasan Konepajan telakalla Mansikkasaaressa. Diplomi-
insinööri Arno Saraste selosti kiertokäynnin päätteeksi yhtymän toimintaa Vaasassa, diplomi-
insinööri W. Wahlstedt eri voimakoneiden perusominaisuuksia, rakenteellisia uudistuksia ja alan 
konstruktioiden senhetkistä vaihetta ja diplomi-insinööri V. Kopolahti selvitti dieselmoottoriraken-
nuksessa suoritettua ainesvalintaa, jolla pyrittiin suuriin käyttövarmuuksiin.

675
 

Syyskaudella 1955 diplomi-insinööri E. Jounela käsitteli vesi- ja höyryvoimavarojen sekä kulutuksen 
kehitystä sekä arvioi tulevaisuuden kulutuksen kasvua, arvellen, että 1960-luvulla vesivoimavarat 
on loppuun kulutettu. Lisäksi hän kertoi Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n vaiheista sekä selosti nyky-
aikaista kattila-automatiikkaa. Diplomi-insinööri Kalevi Ryynänen esitelmöi sähkökoneiden ja -ko-
jeiden testaustoiminnasta Oy Strömberg Ab:n Vaasan tehtaiden suurmuuntajatehtaan laboratori-
ossa pidetyssä kokouksessa. Vaalikokouksessa valittiin juhlatoimikunta seuraavana vuonna yhdes-
sä Tekniska Klubben i Vasan kanssa pidettävää juhlaa suunnittelemaan, ja kuultiin illan esitelmöit-
sijän, Suomen Puhelinlaitosten Liiton toiminnanjohtajan, diplomi-insinööri L. P. J. Toivosen selostus 
maamme puhelinoloista ja niiden kehitysmahdollisuuksista. Illallispöydän ääreen siirryttyä saatiin 
vielä nähdä puhelinliikenteen kehitystä kuvannut lyhytfilmi.

676
 

Vuoden 1956 ensimmäinen kokous järjestettiin Kauppaseuralla, läsnä oli kaikkiaan 65 jäsentä ja 
kolme vierasta. Tilakysymys oli jälleen noussut ajankohtaiseksi, ja päätettiin ottaa selvää, olisiko 
Kauppaseuran suunnittelemasta uudesta talosta mahdollista saada Vaasan Teknilliselle Seuralle 
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tukikohta. Miniminä pidettiin arkistokaappia, maksimina mahdollisimman pientä omaa huonet-
ta.

677
 Ajatusta kannatettiin, mutta oman toimitilan VTS sai vasta vuonna 2007. 

Kokouksissa esitelmöivät professori Erkki Laurila, joka selosti atomitutkimuksen vaiheita ja erilaisia 
reaktorityyppejä, diplomi-insinööri Asser Aromaa Pohjoismainen Sähkö Oy:stä, joka kertoi loiste-
hon kompensoinnista voimakondensaattoreilla sekä Vaasan Sähkö Oy:n toimitusjohtaja, diplomi-
insinööri Bertil Hisinger, jonka aiheena oli teho ja loisteho. Yleislakko siirsi maaliskuulle suunnitel-
tua Tekniska Klubben i Vasan kanssa yhteistä juhlaa, ”erinäisten yhteensattumien vuoksi” aina 
marraskuulle saakka.

678
  

 

 

Kuva 46 VTS vuonna 1956 tunnustelemassa omaa toimitilaa Kauppaseuran talosta: Suoma-
laisen Klubin takahuoneesta edes omaan arkistokaappiin

679
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Yli-insinööri K. S. Sainio esitelmöi toukokuussa 1956 näköradiotekniikan kehityksestä ja nykyisestä 
tilanteesta, esitelmän otsikkona oli ”Television nykyvaihe”. Radioinsinööriseuran televisiokerho oli 
esittänyt Suomen ensimmäisen televisiolähetyksen 24. toukokuuta 1955. Seuraavassa kokouksessa 
käytiin tutustumassa Vaskiluodon sataman laajennustyömaahan kaupungininsinööri Janssonin 
opastuksella. Apulaiskaupunginjohtaja, diplomi-insinööri Schildt havainnollisti piirroksin esitystään 
Vaasan satamaolojen vaiheista.

680
  

Syyskaudella AERO Oy:n teknillisen osaston teknillisen toimiston päällikkö, diplomi-insinööri Carl 
Stude esitelmöi lentoliikenteen teknillisestä kehityksestä ja diplomi-insinööri Huhtamo Suomen 
Metalliteollisuusyhdistyksestä kertoi metallien pintakäsittelystä.

 681
  

Lisäksi päätettiin tehdä aloite matematiikan saattamisesta pakolliseksi ylioppilaskirjoitusaineeksi. 
Illan päätteeksi oli tarkoitus katsoa filmi ”Technique for tomorrow”, mutta sen jäätyä tuntematto-
masta syystä saapumatta, katsottiinkin elokuvat Australian kenguruista ja valaanpyynnistä eteläi-
sellä Jäämerellä.

682
 

Vaalikokouksen ”esitelmäpotpurrin ’Tekniikan uutiset’” aloitti insinööri Pentti Aikkola selostamalla 
kutomoalan koneuutuuksia. Diplomi-insinööri Olli Setälä selosti sähkötekniikan alalta energianku-
lutusta ja niitä edistysaskeleita, joita ”paremman muuntajalevyn käytäntöönotto ja kansainväliset 
mitat täyttävän suurjännitelaboratorion valmistuminen ovat sähköteollisuudellemme merkinneet”. 
Diplomi-insinööri Ville Granrothin aiheena olivat erään dieselmoottorin rakennuksen detaljit ja 
arkkitehti Nils Kostiaisen todettiin rajoittaneen rakennustekniikan uutisensa vain pariin viimeiseen 
vuosituhanteen, vaikka esimerkiksi elementtirakentamista harjoittivat jo muinaiset egyptiläiset ja 
kreikkalaiset. Maisteri Mikko Kuusamo selosti märkäpolttamista. Ja ”katetun pöydän ääreen siirryt-
tyä” nähtiin edellisessä kokouksessa näkemättä jäänyt filmi, joka kuvasi automaation käyttöä For-
din automoottoritehtailla Ohiossa.

683
 

Vuoden 1957 ensimmäisen kokousesitelmä piti ekonomi Kyllästinen Tehovoitelu Oy:stä aiheenaan 
erinomainen voiteluaine. Diplomi-insinööri E. Höglund kertoi lastulevyjen valmistuksesta, ominai-
suuksista ja käytöstä ja insinööri J. Raikko esitteli konepajatekniikan uutuuksia. Insinööri N. Vuo-
renmaa oli aikonut selostaa uutta autoasetusta, mutta se ei ollutkaan vielä ilmestynyt, joten hän 
kertoi edellisen vuoden aikana tulleista uusista moottoriajoneuvoasetuksista. Lopuksi diplomi-
insinööri P. Karttunen kuvaili vaatetusteollisuuden alalla tapahtunutta kehitystä. Ravintolasaliin 
siirryttyä katsottiin Yhdysvaltain tiedotustoimiston filmit ”Key to progress” ja ”Boraxin atomisähkö-
laitos.

684
 

Maaliskuun vuosikokouksessa diplomi-insinööri Böök esitelmöi satama-alueitten liikenteen järjes-
telyistä havainnollistaen esitystään lukuisin heijastuskuvin. Seuraavassa kokouksessa diplomi-
insinööri Reino Ignatius esitelmöi sokeriteollisuudesta, esitelmän jälkeen katsottiin filmi ”Sokeri 
pohjalla”. Äänilaitteet eivät toimineet, mutta pöytäkirjassa todetaan, ettei se haitannut, ”sillä fil-
min selostaja (Ignatius) oli paikalla ja hänen äänivaransa riittivät vielä tähänkin tehtävään”.

685
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Huhtikuussa 1957 seuralta pyydettiin avustusta Vaasan teknillisen koulun stipendirahastoon. Vaik-
ka asiaa pidettiin kannatettavana, joutui kokous toteamaan, että seuran huonon rahatilanteen 
vuoksi avustuksen antaminen oli lykättävä myöhempään ajankohtaan. Otamäki Oy:n toimitusjoh-
taja, yli-insinööri Ilmari Harki esitelmöi Suomen rautakysymyksestä; esitelmän jälkeen katsottiin 
tunnin mittainen filmi Otamäen kaivoksen synty- ja rakennusvaiheista sekä kaivoksen toiminnasta. 
Toukokuussa käytiin ekskursiolla Turussa, menomatka tehtiin junalla ja paluu lentokoneella. Vierai-
lu onnistui erinomaisesti ja turkulaisisännät kutsuttiin vastavierailulle Vaasaan.

686
  

Syyskaudella esitelmöivät kaupungininsinööri Lars Jansson Vaasan vesijohto- ja viemärikysymyksis-
tä ja Rautatiehallituksen konetoimiston päällikkö, diplomi-insinööri E. Lamminpää rautateiden 
vetokaluston kehittämisestä, aiheeseen liittyen katsottiin myös kaksi filmiä, ”Nykyaikainen tava-
rankäsittely” ja ”Vauhtia ja varmuutta”. Vaalikokouksessa insinööri Eelis Tuikka esitelmöi teollisuu-
den toiminnasta poikkeuksellisissa olosuhteissa.

687
  

Tammikuun 1958 kokouksessa pankinjohtaja T. Glad esitelmöi aiheesta ”Suomen markka”. Helmi-
kuussa diplomi-insinööri Reino Ignatius esitelmöi ammattikoulutuksesta ja esitelmän päätteeksi 
katsottiin Algol Oy:n lainaama filmi ”The petrified river – the story of uranium”. Ammattikoulutus-
kysymystä koskeva kirjelmä lähetettiin Suomen Teknilliselle Seuralle ja Tekniska Föreningen i Fin-
landille, ja kopiot siitä tiedoksi Vaasan kaupunginhallitukselle, Insinööriliitolle, Driftingenjörsför-
bundetille sekä Oulun, Lapin, Kokkolan, Pietarsaaren, Jyväskylän, Porin ja Rauman teknillisille seu-
roille.

688
 

Kevätkaudella valtiotieteiden maisteri Pentti Hemmilä esitelmöi valtakunnan- ja seutusuunnittelus-
ta Suomessa. Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n voimalaitoksille tehtiin tutustumiskäynti ja diplomi-
insinööri U. Kilpinen esitelmöi kaukolämmityksestä; Helsingissä mainittiin olevan jo kolme kauko-
lämmitysverkostoa: Suvilahti, Tapiola ja Salmisaari; Vaasassa kaukolämmityslaitoksia olivat Keskus-
sairaala, Strömberg ja Etelä-Pohjanmaan Voima. Vapunpäivänä järjestettiin teekkarilaulutilaisuus 
Centralin ”isossa kilpikonnassa”.

689
 

Lokakuussa tutustuttiin Vaasan lentokenttään diplomi-insinööri Pekka Kuokkasen johdolla, samalla 
saatiin seurata Vaasan Lentokerhon harjoituksia. Diplomi-insinööri Reino Lampelto kertoi, miten 
lennetään pimeässä ja pilvessä, ja lopuksi tutustuttiin lennonjohtotorniin ja sen laitteisiin lento-
aseman päällikkö Tuomen opastuksella. Diplomi-insinööri Carl-Erik Bruun selosti Vaasan Lentoker-
hon toimintaa. Insinööritanssiaiset järjestettiin Kauppaseuralla, ja ne olivat osallistuneiden mieles-
tä onnistuneet hyvin.

690
 

Marraskuussa kokoonnuttiin Rikkohappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy:n ruokalassa; majuri Ralf-Erik 
Klockars selosti kokousväelle työsuojavälineiden valmistuksen alkamista ja kehitystä yhtiön Vaasan 
tehtailla ja tekniikan tohtori T. Jacobsson esitelmöi uudesta työturvallisuuslaista. Kokouksen päät-
teeksi katsottiin vielä filmi ”Turvallisuutta työhön” ja tutustuttiin tekohengityksen antamiseen. 
Joulukuisessa vaalikokouksessa diplomi-insinööri Lennart Bergroth esitelmöi Wärtsilä-yhtymän 
tehtaista ja tuotteista.

691
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Vuoden 1959 ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin 40-vuotisjuhlan siirtämisestä syksyyn, kos-
ka keväälle kuitenkin järjestettäisiin kevätekskursio. Samaa perustelua ovat sittemmin käyttäneet 
useat muutkin johtokunnat. Vaasa Oy:n teknillinen johtaja, insinööri Toivonen esitelmöi painotuot-
teiden hinnan muodostuksesta ja antoi ohjeita painotuotteiden tilausta varten.

692
 

Vuosikokouksessa seuran puheenjohtaja, insinööri Aimo Roth alusti yhteistyövaltuuskunnan alulle 
paneman Vaasan teknillisen koulun laajentamis- ja opistokysymyksen. Asiasta valmisteltiin julkilau-
suma. Kokouksessa filosofian tohtori Erkki Palosuo Merentutkimuslaitokselta kuvaili värivalokuvin 
elävöittäen ruotsalais-suomalaisen tutkimusretkikunnan matkaa Huippuvuorille; matka liittyi geo-
fysikaalisen vuoden tutkimusohjelmaan. Iltaa jatkettiin jälleen oluen ja nakkien ääressä.

693
 

Muita kevätkauden 1959 esitelmiä olivat diplomi-insinööri R. Seppälän esitelmä ”Neste Oy ja sen 
tuotanto” ja Outokumpu Oy:n Harjavallan kuparitehtaan teknillisen johtajan, diplomi-insinööri T. 
Toivasen esitelmä kuparin valmistuksesta. Diplomi-insinööri R. Roitto Outokumpu Oy:n pääkontto-
rista Helsingistä näytti yhtiön 25-vuotisjuhlaan valmistetun laajakangas-äänivärifilmin ”Malmista 
metalliin, kultaan ja kupariin”.

694
  

Stipendikysymykseen palattiin uudelleen, ja nyt Vaa-
san teknillisen koulun suomenkielisen osaston parhai-
ten menestyneille oppilaille päätettiin pyynnöstä 
myöntää 15 000 markan

695
 stipendi seuran niukoista 

rahavaroista. Kevätekskursiokohteiksi valittiin Kurikka 
ja Ilmajoki, ja retken seurauksena seuraan liittyi kaksi 
uutta jäsentä maakunnasta.

696
  

Vaasan Teknillisen Seuran 40-vuotisjuhlassa oli vielä 
mukana kaksi perustajajäsentä, insinööri Arvo Vuo-
renmaa ja rakennusmestari Antti Lepistö. Kyseiset 
herrat olivat vieläpä toimineet perustavan kokouksen 
pöytäkirjantarkastajina.

697
 Juhla sujui pöytäkirjan mu-

kaan kutsukortin (kuva 47) mukaisena. Onnitteluita, 
sähkeitä ja kukkalähetyskin oli saapunut juhlaan, mut-
ta ”valitettavasti seuran omat jäsenet loistivat suurin 
piirtein poissaolollaan”. 

Vaasan kaupungin onnittelun esitti apulaiskaupungin-
johtaja, diplomi-insinööri B. W. Schildt. Vaasan teollisuuslaitosten puolesta onnittelivat johtaja, 
majuri R.-E. Klockars, yli-insinööri B. Levón ja johtaja, ekonomi T. Karkkila. STS:n onnittelut välitti-
vät diplomi-insinöörit Junttila, Ignatius ja Neuvo, ja Tekniska Klubben i Vasaa edustivat onnittelijoi-
den joukossa diplomi-insinööri T. Frejman ja insinööri R. Hongell.

698
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Kuva 47 Vaasan Teknillisen Seuran 40-vuotisjuhlakutsu 

 

Myös muiden teknillisten seurojen edustajat olivat saapuneet juhlaan: Porista diplomi-insinööri 
Karl B. Eriksson, Jyväskylästä diplomi-insinööri A. Savoila, Kokkolasta diplomi-insinöörit johtaja U. 
Ruokonen ja H. Haakana ja Tekniska Klubben i Jakobstadista diplomi-insinööri O. Rundt. Vaasan 
Työnjohtajia ja Teknillisiä toimihenkilöitä edusti teknikko Harju ja Vaasan rakennusmestariyhdistys-
tä rakennusmestari Palonkoski.

699
 

Mobil Oil lähetti kukkatervehdyksen ja sähkeen lähettivät Tampereen Teknillinen Seura, Vasa 
Svenska Teknikerförening, Oy Rahkola ja Keskusosuusliike Hankkijan Vaasan konttori. Oulun Teknil-
linen Seura lähetti adressin. Oy Esso Ab lahjoitti seuralle syntymäpäivälahjaksi projektorin.

700
 

Illallisen ja puheiden jälkeen siirryttiin tanssin pyörteisiin kaikkiaan 77 vieraan voimin (”rouvat 
mukaan luettuna”). Kutsuvieraiden joukossa nähtiin mm. kaupunginjohtaja Järventaka, vaasalaisia 
eturivin teollisuusmiehiä, seuran entisiä puheenjohtajia, STS:n ja naapurikaupunkien teknillisten 
seurojen edustajia, kertoo Tuomisto ja viittaa Vaasa-lehden artikkeliin juhlasta.

701
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Marraskuussa jäsenkokous nimesi johto-
kunnan esityksestä seuran virallisiksi lukka-
reiksi diplomi-insinöörit Esa Uusitalon ja 
Kyösti Puustisen sekä kunnialukkariksi dip-
lomi-insinööri Reino Ignatiuksen. ”Lukka-
reista olisi vähintään toisen oltava aina 
läsnä kokouksissa, mieluimmin molemmat”, 
kirjattiin pöytäkirjaan. Esitelmän piti eversti 
Viljo Torpo Suomen Työnantajain Keskuslii-
tosta aiheesta ”Näkökohtia teollisuussuoje-
lusta”. Aiheeseen liittyen katsottiin vielä 
kolme filmiä, joista ensimmäinen esitti 
USA:n ohjuskokeiluja ja jälkimmäiset teolli-
suussuojelutoimenpiteitä Ruotsissa.

702
 

Vaalikokouksessa Oy Strömberg Ab:n Vaa-
san tehtaitten johtaja, ekonomi Torsten 
Karkkila selvitti ajankohtaista vapaakauppa-
alue- eli ”Ulkoseitsikko

703
”-kysymystä. ”Jos 

poliittiset realiteetit jätetään syrjään ja 
tarkastellaan kysymystä puhtaasti kaupalli-
sena, on Suomen esitelmöitsijän mielestä 
liityttävä ’ulkoseitsikkoon’, jos yleensä halu-
amme elää ja kauppaa käydä”, todettiin. 

Esitelmää kuulemaan oli kutsuttu myös samanaikaisesti kokoustanut Vaasan Ekonoomiyhdistys, 
joten kuulijoita oli yhteensä viitisenkymmentä, joista illallispöytään jäi kymmenkunta.

704
 

Vuoden 1960 alussa huoneistokysymys oli jälleen ajankohtainen. Puheenjohtaja Aimo Roth esitti 
Kauppaseuran tarkentuneita huoneistosuunnitelmia, ja todettiin, että teknillisten seurojen tarpeet 
olisi hyvä huomioida suunnitelman yhteydessä, jotta saataisiin myös nykyajan teknillisiä vaatimuk-
sia vastaava kokoontumispaikka. Johtaja Ralf-Erik Klockars kertoi Vaasan teknillisen koulun laajen-
nushanke- ja opistoasiaan myönnetyn määrärahan ja erityinen toimikunta pohti kysymystä, joten 
”asialla oltiin”.

705
 

Esitelmöitsijäksi oli saapunut diplomi-insinööri Simo Muotiala Tampereen maanviljelysinsinööripii-
ristä aiheenaan Pohjanmaan jokijärjestelyt. Hän käsitteli puheessaan tulvien poistamista perkauk-
sin, pengerryksin ja suo-ojituksin, ja uutena toimenpiteenä nousivat esiin tulvavesien keräämistä 
varten rakennettavat keinoaltaat.

706
 

Vuosikokouksessa 1960 päätettiin myöntää jälleen, budjetin ulkopuolelta, Vaasan teknillisen kou-
lun suomenkielisen osaston oppilaille jaettavaksi 15 000 markan apuraha. Seuran vastavalitun 
isännän, insinööri Henry Bertellin esityksestä myös Vaasan suomenkielisen ammattikoulun oppilail-
le myönnettiin apuraha, suuruudeltaan 5 000 markkaa.

707
 Nämä apurahakohteet säilyivät vuoteen 
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1999, jolloin silloinen johtokunta päätti 80-vuotisjuhlan kunniaksi julistaa niiden lisäksi vuonna 
1977 perustetun stipendirahaston stipendit vapaasti rahaston sääntöjen mukaisesti haettaviksi. 

Kupittaan Savi Oy tarjosi vuosikokousväelle whiskygrogikierroksen samalla kun diplomi-insinööri 
Paavo Koponen puhui tiilijulkisivumateriaaleista. Esitelmän päätteeksi katseltiin värikuvia erilaisista 
tilijulkisivuista ja elokuva Kupittaan Savi Oy:n tehtaasta ja sen toiminnasta. Paikalla oli myös pieni 
julkisivutiilien näyttely, ja jokainen paikallaolija sai muistoksi kauniin sinappikupin.

708
 

Maaliskuussa 1960 todettiin myös pidetyn ennätyspitkä kokous, jossa kuultiin kaksi esitelmää 
keskusteluineen: ”Teknillisiä ja taloudellisia näkökohtia rautateittemme diesel-käytöstä” ja ”Rauta-
teiden sähköistys – kehityksen edellytys”. Lisäksi katsottiin Tukholman paikallisliikennettä käsitellyt 
värifilmi. Kokouksen lopputoteamus oli, että ”laskelmien teko täysin pätevin perusteluin on vaikeaa 
ja niillä on helposti tendenssimäinen sävy”. Kokous päättyi vasta klo 23 maissa, jonka jälkeen esi-
telmöitsijät, diplomi-insinöörit Georg Muselius Tampellasta ja Suomen ASEAn toimitusjohtaja Timo 
Airas sekä kymmenkunta jäsentä viidestäkymmenestä läsnä olleesta jäivät jatkamaan keskustelua 
illallispöydässä.

709
  

Samana vuonna kuultiin Kauppaseuran tiloissa myös hieman erilainen esitelmä: ”Mitä hienompaa, 
sitä huonompaa”, luennoitsijana maa- ja metsätaloustieteiden tohtori Toivo Rautavaara. Esitel-
mässä selvitettiin ravintoaineiden jalostukseen liittyviä kysymyksiä, ja tilaisuuden päätteeksi mais-
teltiin terveysillallista peräti 30 hengen voimin. Luentotilaisuuteen oli saapunut noin 75 henkilöä, 
joista seuran jäseniä viitisenkymmentä.

710
  

Syksyllä 1960 päätti Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta lähettää kunnallisvaaleja varten jäsenille 
”kiertokirjeen, jossa kehotetaan äänestämään insinööriehdokkaita”. Lisäksi päätettiin laittaa leh-
teen seuran nimissä ilmoitus asiasta.

711
 

Lisäksi kirjattiin tehdyn retket jäänmurtaja Karhulle, Lapualle ja Kuortaneelle, ja diplomi-insinööri 
Pekka Kuokkanen Vaasan Tie- ja Vesirakennuspiiristä esitelmöi aiheesta ”Uutta 100-vuotiaasta t.v.-
piiristä”. Vaalikokousesitelmän piti ekonomi B. Johansson aiheenaan laivameklaritoiminta.

712
  

Vuoden 1961 ensimmäinen kokous järjestettiin Suomalaisella Klubilla helmikuussa, diplomi-
insinööri Carl-Erik Bruun esitelmöi nykyaikaisista lentokonemoottoreista. Vuosikokoukseen ko-
koonnuttiin ravintola Ernstin kabinettiin. Kokous päätti tilata Insinööriuutiset – Ingenjörsnytt -leh-
den Suomalaiselle Klubille, ja diplomi-insinööri Matti Paatela esitelmöi erittäin runsain kuvin esi-
tystään havainnollistaen näkökohdista venemoottorin ja moottoriveneen valinnassa.

713
  

Keväällä 1961 Vaasan Teknillisen Seuran puheenjohtaja ilmoitti Suomen Teknillisen Seuran ja Tek-
niska Föreningen i Finlandin yhteisen kesäkokouksen olevan tulevana kesänä Vaasassa. Yhteistyö-
valtuuskunta oli asettanut toimikunnan kokouksen järjestelyitä varten, ja erikseen mainittiin, ettei 
kokous aiheuttaisi rahanmenoa seuralle.  

                                                           
708  Tuomisto 1960 
709  Tuomisto 1960; Roth 1967: 94 
710  Tuomisto 1960; Roth 1967: 94 
711  Ahopelto 2009b: 37 
712  Tuomisto 1960 
713  Anttila 1961 



 

160 

 

Kuva 48 STS:n ja TFiF:n kesäkokousohjelma Vaasassa 1961
714 

 

Jäsenkokoukselle esitettiin nytkin hyväksyttäväksi stipendien myöntämistä teknilliselle koululle ja 
ammattioppilaitokselle, mutta koska niitä ei ollut tälläkään kertaa budjetoitu, todettiin kokoukselle 

                                                           
714  Teknillinen Aikakauslehti 1961d: 466 



 

161 

jouduttavan esittämään, että rahat on otettava seuran niukoista säästövaroista. Seuraavien vuosi-
en talousarvioon stipendit jo muistettiin budjetoida.

715
  

Maisteri E. Mielonen esitelmöi pätevyyden luokittelusta, ja perinteiseksi muodostuneeseen tapaan 
siirryttiin kokouksen päätteeksi nakki-illallispöytään. Kevätekskursiokohteeksi oli valittu Korsnäsin 
lyijykaivos, ja Västerbottens tekniska förening vieraili Vaasassa syyskuun 1961 alussa.

716
 

Elokuussa oli Suomen Teknillisen Seuran ja Tekniska Föreningen i Finlandin kesäkokouksen vuoro. 
Vaasaa esiteltiin Teknillisessä Aikakauslehdessä; VTS:n johtokunta avusti lehteä artikkeleiden 
hankkimisessa

717
. Kesäkokouksen kulkua on selostettu alaluvussa 5.1, joten tässä yhteydessä kesä-

päivien ohjelma (kuva 48). Vaasan Teknillisen Seuran sihteeri Anttila
718

 viittaa tilaisuuteen lähes 
ohimennen vuoden 1961 pöytäkirjassa mainiten, että ”seuran jäsenillä oli tilaisuus osallistua päivi-
en tilaisuuksiin”. 

Syyskaudella 1961 diplomi-insinööri E. A. Jounela esitelmöi matkahavainnoistaan Sveitsin voimalai-
toksilta ja turpiinitehtailta ja diplomi-insinööri K. Puustinen selosti STS:n kolmansien informaatio-
päivien ohjelmaa, johon hän oli osallistunut VTS:n edustajana. Valtiotieteen tohtori Matti Luoma 
esitelmöi ammatinvalinnanohjauksesta 
ja elinkeinoelämästä ja katsottiin kaksi 
filmiä, joista ensimmäinen käsitteli työn 
fysiologiaa ja toinen mahdollisuuksia 
teollisuustöissä.

719
 

Vaasan Teknillisen Seuran vuoden 1961 
vaalikokousesitelmän piti diplomi-insi-
nööri P. Velander aiheenaan ”Ajankoh-
taisia tv-kysymyksiä”. Tätä esitelmää 
kuulemaan oli kutsuttu myös Tekniska 
Klubbenin ja Kauppaseuran jäsenet. 
Esitelmöitsijä totesi, että Suomessa oli 
tarkoitus mahdollisimman pian, eli sitä 
mukaa kuin ehditään suunnitella ja ra-
kentaa, saattaa koko maa television 
piiriin. Vaasaan todettiin saatavan pai-
kallislähetin vuoden 1962 aikana, ja ”kun 
UHF-verkkoa aletaan rakentaa, saadaan 
Vaasassa nähdä kaksi suomalaista ja 
yksi ruotsalainen kotimainen ohjel-
ma”.

720
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6 TEKNILLISTEN ALUESEUROJEN TOIMINTA SUO-
MESSA 

 

Suomessa on toiminut kaikkiaan 
yli kaksikymmentä alueseuraa 
(ks. kuva 49), joista Viipurin Tek-
nillinen Seura lopetti toimintansa 
sotien jälkeen ja Oulunlaakson 
Diplomi-insinöörit ja Oulun Tek-
nillinen Seura fuusioituivat 1970-
luvun alussa. Lisäksi lyhyen aikaa 
sodan aikana toimi yhdistysluon-
teisesti Äänislinnan insinöörit. 
Lisäksi aikakirjoissa on viittauksia 
erityisesti ruotsinkielisiin teknilli-
siin kerhoihin ja klubeihin, jollai-
sia toimi 1800- ja 1900-lukujen 
taitteessa ainakin Tampereella, 
Vaasassa ja Oulussa.  

Vaasassa 1800-luvun lopussa 
perustettu Tekniska Klubben i 
Vasa osallistui vielä 100-vuotis-
juhliensa aikana alueseurayhteis-
työhön, mutta lakkautti sittem-
min toimintansa kokonaan 2000-
luvulle tultaessa. Lisäksi erinäis-
ten alueseurojen yhteydessä on 
toiminut Teknillisen Seuran Nais-
ten tapaisia yhdistyksiä, joista osa 
lienee yhä olemassa Insinöörien 
Rouvien tavoin, osa on hiipunut 
tai lakkauttanut toimintansa vi-
rallisestikin. Osa rouvien yhdis-
tyksistä oli rekisteröityjä yhdis-
tyksiä, osa taas ”miesten seuran” 
yhteydessä toimineita yhteenliit-
tymiä. 
  Kuva 49  Tekniikan Akateemiset TEKin kerhot ja 

alueseurat vuonna 2013
721
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6.1 Tampereen Teknillinen Seura 

Vanhin Suomen teknillisistä seuroista, vuonna 1893 perustettu Tampereen Teknillinen Seura toimi 
paikkakunnallaan vahvasti aloitteiden tekijänä ja lausuntojen antajana. Seura koki olevansa neu-
voa-antava elin, joka varsinkin alkuaikoinaan vaikutti huomattavasti kaupunkinsa kunnallistekni-
seen kehitykseen.

722
  

Tampereen Teknillinen Seura haaveili muiden alueseurojen tavoin omasta klubihuoneistostaan. 
Ensimmäinen pohjarahasto oman talon rakentamiseksi kerättiin vuonna 1901. Vuonna 1920 Tam-
pereen kaupunki lahjoitti seuralle tontin, jolla se tavallaan korvasi seuralta teknillisissä asioissa 
saamansa avun.

723
 

Hotelli Tammer valmistui syyskuussa 1929. Alun perin suunnitelmissa oli ollut pieni puutalo Tam-
pereen teknillisen Seuran kokouksia varten, mutta suunnitelmat suurenivat vähän kerrassaan 
luonnospiirustuksia tutkittaessa, niin että lopputuloksena olikin kahdeksankerroksinen hotelli- ja 
ravintolarakennus.

724
 

Vuonna 1928 vuorineuvos Lauri Helenius esitelmöi Tampereen Teknillisen Seuran kokouksessa 
lentomoottorien valmistusmahdollisuuksista Suomessa, ja vuonna 1942 seura järjesti työntutki-
muskurssit, seuraavana vuonna se taas teki aloitteen standardisoimistoiminnan uudelleenjärjes-
tämiseksi. Seuran talouteen vaikutti huomattavasti hotelli Tammerin rakentaminen vuonna 1929 
(ks. alaluku 3.1). Koska rakennus valmistui juuri pula-ajan kynnyksellä, olivat taloudelliset vaikeu-
det pitkään seuran huolena. Sittemmin ”jatkuvissa taloudellisissa vaikeuksissa kamppaillut kiinteis-
tö” myytiin pois.

725
 

Seura vaikutti ratkaisevasti Tampereen teollisuuskoulun laajentamiseen sekä sen muotoutumiseen 
teknilliseksi kouluksi ja sittemmin opistoksi. Vuonna 1942 seura teki aloitteen työntutkimuskurssin 
järjestämiseksi Tampereella. Koska valtio ei sitä kyennyt järjestämään, piti seura kurssin itse.

726
 

Sodan vuoksi Tampereen Teknillisen Seuran 50-vuotisjuhla vietettiin lähes vuoden myöhässä, hel-
mikuun 1944 lopussa. Vaikeista ajoista huolimatta seuran 50-vuotishistoriikki pysyttiin julkista-
maan tilaisuudessa. Juhlapäivällisen aikana annettiin kahdesti ilmahälytys, mutta niihin suhtaudut-
tiin rauhallisesti: juhlaväki ”jaloitteli” pommisuojaan ja jatkoi illallista ilmavaara ohi -merkin tul-
tua.

727
 

Tampereen Teknillisen Seuran toimintavuoden 1947 aloitti Teknillisen korkeakoulun rehtori, pro-
fessori Martti Levónin esitelmä ”insinöörikoulutuksesta korkeakoulun opetusohjelman puitteis-
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726  Reijonen 1968: 23–24 
727  Seppälä 1983: 11–12 
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sa”
728

. Maaliskuussa tukholmalainen yli-insinööri Bo Casten Carlberg piti esitelmän aiheesta ”Han-
teringsarbetet bör minskas” ja esitti aiheeseensa, eli teollisuustuotannon raaka-aineiden käsittely-
aikojen lyhentämiseen, liittyvän amerikkalaisen kaitafilmin. Erityisesti nykyaikaiset kuljetusvälineet 
kuten haarukkatrukit olivat herättäneet keskustelua

729
.  

Muita Tampereen Teknillisen Seuran vuoden 1947 kuukausikokousesitelmänaiheita olivat olleet 
professori J. Raholan esitelmä Suomen laivanrakennusteollisuudesta, sosialisoimiskomitean sihtee-
ri, filosofian maisteri R. Liukkosen alustus ”sosialisoiminen nykyhetken kysymyksenä” ja diplomi-
insinööri O. J. J. Simolan alustus Otanmäen kysymyksestä sekä filosofian maisteri E. Palomäen 
esitelmä ”psyykillinen soveltuvuustutkimus teollisuuden apuna”. Seuralla oli myös kaksi jaostoa, 
Rakennusteknillinen ja Konepajajaosto.

730
 

Helmikuussa 1953 Tampereen Teknillinen Seura vietti 60-vuotisjuhlaansa. Teknillisessä Aikakaus-
lehdessä muisteltiin Seuran historiaa ja etenkin sen alkuvuosien vaikuttamistoimintaa teknillisen 
asiantuntemuksen välittäjänä Tampereen kaupungin teknillisten kysymysten valmistelussa.

731
 Pari 

vuotta myöhemmin seura ryhtyi kokeilumielessä jakamaan jäsenilleen ”eräiden johtavien ulko-
maisten aikakauslehtien sisältöä käsitteleviä monisteita”

732
. 

Tampereen Teknillisen Seuran 65-vuotisjuhlavuotena 1958 seuran kokouksissa esitelmöivät mm. 
majuri E. V. Järvilehto taisteluvälineitten viimeaikaisesta kehityksestä, diplomi-insinööri Heikki 
Vuorilehto säiliöaluksista ja diplomi-insinööri Erkki Leskinen nykynäkymistä huoneilmastoinnissa. 
Diplomi-insinöörit Mikko Mänty ja Mauno Laakso kertoivat Pyynikin harjun kautta kulkevasta val-
takunnantiestä ja diplomi-insinööri Elias Järvinevan aiheena oli ”Einsteinista ja avaruusmatkailusta, 
eli miten äidit voivat tulla tyttäriään nuoremmiksi”.

733
  

1960-luvulle tultaessa oli myös Tampereen Teknillisen Seuran toiminta saanut kilpailijoita muista 
seuroista ja harrasteista. Ekskursioita ja kuukausikokouksia järjestettiin totuttuun tapaan, mutta 
kurssitoimintaan tai lausunnonantoon ei enää ollut entiseen tapaan ollut tarvetta eikä kysyntää.

734
 

Vuoden 1966 helmikuussa Suomen Teknillisen Seuran yhteisöjäsenten neuvottelupäivät vietettiin 
Tampereen Teknillisen Seuran isännöiminä Tampereella. Erityisesti STS:n piirissä tapahtuva aloite-
toiminta oli puhuttanut kokousosanottajia.

735
  

Tampereen Teknillisen Seuran omissa tilaisuuksissa professori Urpo Harva oli kertonut tekniikasta 
ja humanismista sekä diplomi-insinöörit A. Luonteri ja R, Pieviläinen muovien käytöstä rakennus- ja 
konepajateollisuudessa. Lisäksi oli kuultu mm. diplomi-insinööri Pertti Jotunin esitelmä laserin 
sovellutuksista käytännössä ja tehty ekskursiot sekä Lahteen että Jyväskylään, molemmat yhdessä 
naistoimikunnan kanssa.

736
 

                                                           
728  Teknillinen Aikakauslehti 1947c: 79 
729  Teknillinen Aikakauslehti 1947c: 174 
730  Teknillinen Aikakauslehti 1948a: 28 
731  Heiniö 1953: 77 
732  Teknillinen Aikakauslehti 1955d: 321 
733  Teknillinen Aikakauslehti 1958f: 640 
734  Reijonen 1968: 26 
735  Reijonen 1966a: 94; Teknillinen Aikakauslehti 1966d: 101 
736  Suomen Teknillinen Seura 1966 
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Hotelli Tammerista tuli 
Tampereen Teknilliselle 
Seuralle raskas taloudel-
linen taakka, vaikka 
osakkeita myytiin myös 
Tampereen teollisuus-
laitoksille. Ravintolan 
ensimmäisen vuokraajan 
konkurssihuutokauppa 
oli edessä jo vuoden 
1931 toukokuussa, ja 
seura ryhtyi itse ravinto-
lan ja hotellin pitäjäksi. 
Tilikausi toisensa jälkeen 
oli tappiollinen, ja osak-
keenomistajat joutuivat 
jatkuvasti korottamaan 
osakepääomaa mahdol-
listaakseen toiminnan. 
Vuonna 1968 Tammer 
lopulta päätettiin myy-
dä: seuralla ei ollut sen 
ylläpitoon varoja eikä 
teollisuudella enää tar-
vetta.

737
 

Tampereen Teknillinen 
Seura täytti sata vuotta 
vuonna 1993, mutta 
raportoi STS/KALin alue-
seurojen neuvottelupäi-
villä vuonna 1990 aikovansa ”varmuuden vuoksi” juhlia jo vuonna 1992. Tamperetalo-ekskursiolle 
oli osallistunut peräti 120 henkilöä, Virossakin oli käyty ja vuosijuhlia vietettiin frakkijuhlien mer-
keissä perinteisesti helmikuussa.

738
 

Tampereen Teknillinen Seura on suurimpia ja aktiivisimpia teknillisiä seuroja yhä 2010-luvulla. 
Yhdistys järjestää yritysvierailuita, koulutustilaisuuksia ja suosittuja vuosijuhlia vuosittain. Vuonna 
2014 esimerkiksi tehtiin ekskursio Pyynikin käsityöläispanimolle ja Helsinki-Vantaan lentokentälle, 
järjestettiin retkiluisteluiltapäivä ja vappusitsit.

739
 

 

 

                                                           
737  Seppälä 1983: 29–33 
738  Hirvikallio 1990: 3 
739  Tampereen Teknillinen Seura 2016, www.tampereenteknillinenseura.fi/tapahtumat/tapahtumat-kausi-2014-2015 

26.6.2016 



 

167 

6.2 Tekniska Klubben i Vasa 

 

Suomen toiseksi vanhin teknillinen alueseura oli vaasalainen Tekniska Klubben i Vasa. Yhdistys 
perustettiin vuonna 1894 Vaasassa, ja se toimi pitkään rinnakkain vuonna 1919 perustetun suo-
menkielisen Vaasan Teknillisen Seuran kanssa. 2000-luvun alussa yhdistyksen toiminta lakkasi, ja 
vuonna 2011 se toimitti arkistomateriaalinsa Vaasan maakunta-arkistoon.

740
 

Tekniska Klubben i Vasan toimintaa sivutaan case-yhdistys Vaasan Teknillistä Seuraa käsittelevissä 
alaluvuissa. Vaikka yhdistys ei ollut päivittänyt yhteystietojaan Tekniikan akateemiset TEKille koko 
2000-luvun aikana, pysytteli se sitkeästi alueseuraluettelossa vuoteen 2016 saakka, jolloin se pois-
tettiin listauksesta

741
. Yhdistys ei liittynyt aikoinaan Suomen Teknillisen Seuran yhteisöjäseneksi, 

mutta se oli Tekniska Föreningen i Finlandin ”kollektiivijäsen” ja sitä kautta mukana alueseuratoi-
minnassa ainoana puhtaasti ruotsinkielisenä teknillisenä seurana suomen- ja kaksikielisten seuro-
jen mukana. 

Vuonna 1962 Tekniska Klubben i Vasan kokouksissa esitelmöivät insinööri H. Ollus Egyptin-
matkastaan. Alkuvuonna 1963 diplomi-insinööri R. Lönnberg ja rakennusmestari B. Ekholm esitel-
möivät siporeksin valmistuksesta ja käytöstä sekä filosofian maisteri E. G. Sandström malminetsin-
nästä. Diplomi-insinööri S. Husgafvel kertoi moderneista navigaatioapuvälineestä eli Decca-
navigaattorista ja insinööri J. Ivars Sveitsin kemianteollisuudesta.

742
  

Majuri R.-E. Klockars esitteli toukokuussa 1963 näkökohtia Vaasan ja lähialueiden teollistamiseen, 
ja syyskuussa diplomi-insinööri L. Langhin aiheena oli saippua ja muut pesuaineet. Myös rouvat oli 
kutsuttu kuulemaan saippuaesitelmää. Syyskaudella yli-insinööri B. Levón kertoi lisäksi Vaasan 
Höyrymyllyn leipätehtaasta Hollannissa ja tohtori T. Smedslund esitelmöi lääkeaineista.

743
  

Ekskursiolla oli käyty toukokuussa 1963 Porissa. Matkan aikana Tekniska Klubben i Vasan ja Vaasan 
Teknillisen Seuran edustajat, osa rouvineen, olivat tutustuneet Outokumpu Oy:n Porin Tehtaisiin, 
Rauma-Repola Oy:n Porin tehtaisiin, Porin Puuvillaan, Rosenlewin tehtaisiin, Porin Oluttehtaaseen 
sekä satamaan. Lokakuussa oli lisäksi vierailtu Vaasan Teknillisen Seuran kanssa Kokkolassa Outo-
kumpu Oy:n ja Rikkihappo Oy:n Ykspihlajan tehtailla.

744
 

 

 

                                                           
740  Vaasan Maakunta-arkisto 2012: www.arkisto.fi/uploads/Ajankohtaista/Vaasan%20maakunta-arkisto/Uutiskirje_1_ 

2012.pdf; Vasa Landsarkiv 2012, www.arkisto.fi/uploads/Ajankohtaista/Vasa%20landsarkiv/Nyhetsbrev_1_ 2012. pdf 
25.6.2016 

741  Tekniikan akateemiset TEK 2016b: https://www.tek.fi/fi/tek/jasenten-yhteiso/alueseurat 29.6.2016 
742  Wik 1963 
743  Wik 1963 
744  Wik 1963 



 

168 

6.3  Viipurin Teknillinen Klubi 

 

Muiden teknillisten alueseurojen yhä etsiskellessä omia klubitiloja anoi yksi vanhimmista Suomen 
teknillisistä seuroista, Viipurin Teknillinen Klubi, Viipurin kaupunginvaltuustolta ja muinaistieteelli-
seltä toimikunnalta lupaa vuokrata Pyöreä torni ja muokata se uuteen käyttötarkoitukseen. Viipu-
rin Teknillinen Klubi perusti hankettaan varten erillisen osakeyhtiön, joka vuokrasi Pyöreän tornin 
30 vuodeksi.

745
  

Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 1922, ja Pyöreän tornin kaikki tilat, Suuri Waasa-sali, Renesans-
si-huone, Teknillisen Klubin kokoushuone eli Hopeasali, Klubin kirjasto ja Tori Pässi olivat valmiit 
juhlallisiin avajaisiin marraskuussa 1923. Viipurin Teknillinen Klubi toimitti teknilliseen Aikakausleh-
teen vuosikertomuksensa vuodelta 1936: oli ryhdytty teollisuusneuvos Kävyn aloitteesta kehitte-
lemään Teknillisen Opiston perustamista Viipuriin. Klubin kokous- ja kerhohuoneistona mainittiin 
olevan Pyöreä torni. Retkeilyitä Klubi suoritti Viipurin lisäksi Imatran, Vuoksenniskan ja Jääsken 
teollisuuslaitoksiin.

746
 

”Toinen suuri huonetila oli Hopeasali eli Wiipurin Teknillisen Klubin kokous-
huone. Huoneen seinäpinnat oli päällystetty honkapaneelein, jotka olivat hilli-
tysti koristellut. Katto oli valkoiseksi rapattu ja varustettu voimakkaalla koris-
telistalla. Ikkunoiden vastaisella seinällä oli pienessä syvennyksessä erillinen, 
korokkeella oleva puheenjohtajaistuin, jonka yläpuolella oli koristeltu vaate. 
Samoin puheenjohtajan pöydän edusta oli verhoiltu koristeellisella liinalla, jo-
hon oli kirjailtu Wiipurin tunnus, kaksinkertainen W. Kattokruunut olivat tao-
tut ja seinä-lampetit hopeoidut. Saliin mahtui 40 henkilöä. Teknillisen Klubin 
jäsenet hyvin usein lounastivat kokoushuoneessaan ja monesti kestitsivät vie-
raitaan. Hopeasalia vuokrattiin myös muille kokoustilaksi.  

Lähellä kokoushuonetta oli erillinen Teknillisen Klubin kirjasto, jonka seinillä 
oli mustaksi petsattu barokkimainen paneelikaappi kirjojen säilyttämistä var-
ten. Huoneessa oli ikkunasyvennys, joka oli valkoiseksi kalkittu. Huoneessa oli 
myös pieni takka ja sen edessä tyynyillä pehmustettu penkki. Vanhat tarinat 
kertovat, että Klubin jäsenet viihtyivät kieltolain aikana kirjastossa, jossa nau-
tiskeltiin ’terästettyä teetä’. Olipa kirjaston kalusteisiin tehty ns. piilotiloja, 
joihin mahtui ’virolainen pirtulekkeri’. Monesti tulivat jäsenet kirjastosta pu-
nasilmäisinä, sillä pitkä lukuilta luonnollisesti rasitti silmiä.”

747
  

 

Viipurin Teknillinen Klubi lahjoitti joulukuussa 1953 Pyöreän Tornin korvausvarat Teollisuuden- ja 
Liikkeenharjoittajain seura Pamaus ry:n Liikesivistysrahaston yhteyteen perustettavaan Pamauksen 
Pyöreän Tornin Rahastoon. Lahjoituksen, 3,5 miljoonaa markkaa, luovuttivat Viipurin Teknillisen 
Klubin johtokunnan silloiset jäsenet, puheenjohtaja, diplomi-insinööri O. Kurki-Suonio, varapu-

                                                           
745  Gulin, Suonivaara, Peltola, Jylhä, Fraser, Juhala ja Ståhlhammar 1937: 222; Lankinen 2013 
746  Gulin, Suonivaara, Peltola, Jylhä, Fraser, Juhala ja Ståhlhammar 1937: 222; Lankinen 2013 
747  Lankinen 2013, virtuaaliviipuri.tamk.fi/fi/story/2 26.6.2016 
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heenjohtaja, diplomi-insinööri Antti Kiikka, sihteeri, ekonomi Kauko Kovasin sekä diplomi-insinööri 
L. Ståhlhammar.

748
 

 

 

6.4  Jyväskylän Teknillinen Seura 

 

Jyväskylän Teknillinen Seura vietti vuonna 1951 10-vuotisjuhliaan. Seura tosin oli alun perin perus-
tettu jo vuonna 1901, mutta toiminta oli hiipunut, ja vuonna 1941 se perustettiin uudelleen, sa-
mannimisenä ja silloisten perustajien aikaisemmasta seurasta tietämättä

749
. Vuoden 1912 toimin-

nasta Franssila ja Jauho toteavat, että ”seura näyttääkin toimineen herrainklubin tapaisin piirtein, 
mutta toisena syynä lienee ollut sopivien naisjäsenten puute”. Vaasan Teknikkojen Seuran tavoin 
myös Jyväskylän Teknillinen Seura hankki alkuvuosikymmeninään ”kirjastokaapin” ja tilasi sieltä 
lainattavaksi teknillisiä lehtiä.

750
 

Teknilliseen Aikakauslehteen toimitetussa katsauksessa mainittiin erityisesti vierailu Vaasaan sekä 
vaasalaisten vastavierailu Jyväskylään vuonna 1951.

751
 Seuraavana vuonna Jyväskylässä asuneet 

insinöörien rouvat perustivat helsinkiläistä Insinöörien Rouvat ry:tä vastaavan yhdistyksen omaan 
kaupunkinsa.

752
 

”Vanha seura” käsitteli kokouksissaan 1900-luvun alussa monia sen ajan ongelmia, joista mainitaan 
Ruuskasen

753
 artikkelissa asemakaava, kaupungin vesijohto- ja viemärikysymys sekä yleisen saunan 

saaminen Jyväskylään. Kotimaisen teollisuuden suosiminen oli seuralle erittäin tärkeää. Ruuskanen 
mainitsee, että kun Jyväskylä vuonna 1912 täytti 75 vuotta, oli Teknillisen Seuran yhdessä Kaup-
piasyhdistyksen kanssa järjestämä juhlatilaisuus ainoa kaupungissa. Ensimmäisen maailmansodan 
aikoina seuran toiminta alkoi hiipua, vaikkakin toimintaa arvellaan olleen jonkin verran vielä 1920-
luvulla. 

”Uuden seuran” toiminnan näkyvimpänä muotona mainitaan Jyväskylän Klubilla pidetyt kuukausi-
kokoukset esitelmineen, alustuksineen ja keskusteluineen. Retkiä oli tehty mm. Tampereelle, 
Vuoksenlaaksoon ja Kuopioon.

754
  

Jyväskylän Teknillisen Seuran tammikuun 1947 kokouksessa diplomi-insinööri A. Pursiainen Raut-
pohjan tehtaalta esitelmöi aiheesta ”Eräs järjestelmä työkaluterästen valinnan helpottamiseksi”. 

                                                           
748  Teknillinen Aikakauslehti 1954a: 64; 108 800 euroa vuoden 2015 rahan arvon mukaan, apps.rahamuseo.fi/rahanarvo-

laskin#FIN 24.3.2016 
749  ks. Pylkkö (toim.) 2001: 5; Ruuskanen 1966: 73 
750  Jauho ja Franssila 1982: 4, 9 
751  ”H” 1951: 101 
752  Teknillinen Aikakauslehti 1952e: 500 
753  Ruuskanen 1966: 73–76 
754  Ruuskanen 1966: 74–75 
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Helmikuun kokousesitelmöitsijäksi oli kutsuttu ylijohtaja U. Raade kauppa- ja teollisuusministeriös-
tä aiheenaan ”Teollisuuspoliittisia näköaloja lähinnä voimataloutta silmälläpitäen”.

755
  

Jyväskylän Teknillisessä Seurassa esitelmöivät vuonna 1948 diplomi-insinöörit H. Jansson kuitulevy-
jen valmistuksesta, P. Pöyry sahatavaran kuivauksesta ennen ja nyt, B. Winter eräistä teollisuuslai-
toksen organisaatiota koskevista näkökohdista, K. Kuoppamäki korkeajaksokuumentajien käytöstä 
puun liimauksessa ja U. Salo suurjaksoisesta induktiokuumennuksesta. Professori A. Klingstedin 
esitelmän aiheena oli ”Plastic-aineiden valmistus ja käyttö” ja filosofian maisteri V. Juntunen kertoi 
”20-vuosisadan fysiikasta”.

756
  

Jyväskylän Teknillinen Seura vaikutti ratkaisevasti mm. Keski-Suomen keskusammattikoulun ja 
Jyväskylän Teknillisen Oppilaitoksen syntymiseen; viimeksi mainitun oppilaitoksen neuvottelukun-
nan kaikki jäsenet olivat vuonna 1966 Jyväskylän Teknillisen Seuran jäseniä. Yhteistyötä harjoitet-
tiin myös muiden ammattiryhmien edustajien kanssa, ja Keski-Suomen Lääkäriyhdistyksen kanssa 
suoritetun sisustustyön tuloksena Jyväskylän Klubin kabinetti sai nimen Poly-tohtorit.

757
 

Jyväskylän Teknillinen Seura järjestää yhä 2010-luvulla jäsenistölleen yritysvierailuja, seminaarita-
pahtumia, koulutustilaisuuksia sekä juhlatilaisuuksia. Helmikuussa 2016 yhdistys vieraili Nammo 
Vihtavuori Oy:ssä, ja vuoden 2015 pikkujoulut se järjesti ”perinteiseen tapaan” Huoneteatterilla 
seuran jäsenille ja näiden seuralaisille maksuttoman teatteriesityksen merkeissä.

758
 

 

 

6.5 Kuopion Teknillinen Seura 

 

Vuonna 1909 Kuopion Seurahuoneella perustetun Kuopion Teknillisen Seuran jäsenkunta koostui 
alkuajoista saakka teknillisen koulutuksen saaneiden lisäksi myös muista tekniikan harrastajista. 
Vuonna 1948 seura kuitenkin muutti sääntöjään ja ”muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kar-
sittiin” jäsenkunnasta pois nk. ei-akateemiset jäsenet.

759
 

Toiminnan päämuotona olivat esitelmätilaisuudet, joita kuulemaan kokoonnuttiin joko Liikemies-
klubille, Kuopion Klubille tai hotelli Atlakseen. Retkiäkin tehtiin, pääasiassa paikkakunnan ja oman 
maakunnan teollisuuslaitoksiin. 1960-luvun alkupuolella matkailtiin Leningradiin saakka parin-
kymmenen jäsenen voimin – ja kesällä 1965 oli vuorossa matka Pariisiin. Tunnustukseksi vireästä 
toiminnastaan seura sai STS:n plaketin.

760
  

                                                           
755  Teknillinen Aikakauslehti 1947c: 35, 79 
756  Teknillinen Aikakauslehti 1948b: 388 
757  Ruuskanen 1966: 74–75; ks. myös Tunkelo 1991: 5 
758  Jyväskylän Teknillinen Seura 2016, www.jts.fi 26.6.2016 
759  Reijonen 1965b: 30 
760  Reijonen 1965b: 30–31 
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Teekkarikylän hyväksi kerättiin varoja aktiivisesti juhlia ja näyttelyitä järjestäen. Erästä tilaisuutta 
varten oli mm. rakennettu liukurata ravintolasta kadulle, juhlimisen loppuhuipentumaksi ja ihmis-
ten riemastuttamiseksi. Lisäksi rikottiin tilaisuutta varten järjestetyllä heittoradalla 2 000 lautasta 
muttereita heittovälineinä käyttäen; yksi heitto maksoi 10 vanhaa markkaa.

761
 

”Edelleen pidettiin arpajaiset ja tietokilpailu, jossa 1. palkintona oli isot tika-
puut ja 2. lastenvaunut. Muina palkintoina oli 3 kpl korvattomia yöastioita. 
Kaikki palkinnot oli vietävä paikalta kotiin kantamalla.”

762
 

 

Itä-Suomen korkeakoulun saaminen Kuopioon, ja erityisesti teknillisen opintosuunnan saaminen 
siihen oli vuoden 1965 polttavin aihe seuran toiminnassa. Saimaan kanavan hyödyn ja syväväylän 
ulottaminen Kuopioon saakka sekä kaupungin keskustan asemakaavan uudelleenjärjestelyt puhut-
tivat yhtä lailla. Pikkujoulut kuopiolaiset järjestivät perinteisesti helmikuussa, vuosijuhlia vietettiin 
viiden vuoden välein, ja kunnallisteknillisiin kysymyksiin otettiin aktiivisesti kantaa. Yhteistoimin-
nassa Kauppakamarin kanssa jatkettiin Kuopion seudun teollistamiskysymysten pohdintaa.

763
 

Vuonna 1966 Kuopion Teknillisen Seuran kokouksissa esitelmöi diplomi-insinööri P. Koivumäki 
matkavaikutelmista Yhdysvalloista ja tekniikan lisensiaatti A. Reijonen kuvaili Kaukoitää sanoin ja 
kuvin. Kansanedustaja J. Häikiö kertoi kehitysaluelaeista ja diplomi-insinöörit Soininen ja Hyönä 
esittelivät Saimaan vesistön liikenteen kehitysmahdollisuuksia. Professoreiden Sopanen ja Niska-
nen aiheina olivat kevytmetallit ja koivuvaneri. Vuoden 1967 esitelmänaiheita Kuopiossa olivat 
lääketieteen tohtori Tauno Kotilaisen esitelmä kylpemisen fysiologiasta, varatuomari A. Pelkolan 
esitelmä asuntotuotannosta ja aluerakentamisesta sekä arkkitehti A. Tanskasen esitelmä ”lähi-
vuosien rakentamisalueet Kuopiossa”.

764
 

Vuonna 1978 Kuopion Teknillinen Seura juhli 70-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi seura 
suunnitteli kirjoittavansa historiikin, johon se kohteliaimmin anoi Suomen Teknilliseltä Seuralta 
4000 markan avustusta.

765
  

Kuopion Teknillisen Seuran toiminta on yli satavuotisen historiansa aikana kokenut sekä vilkkaita 
että syvästi lamaantuneita kausia. Viimeisin, vuonna 1989 alkaneeksi todettu toiminnan pysähty-
neisyyden aika kesti peräti kaksikymmentä vuotta, kunnes toukokuussa 2008 TEKin järjestämään 
alueiltaan kokoontuneet tekniikan akateemiset päättivät nostaa seuran toiminnan uuteen kukois-
tukseen. Tätä edeltänyt aikaisempi ”lamaannuksen aika” oli kestänyt vuodesta 1969 vuoteen 
1975.

766
 

Joulukuussa 2008 valitun Kuopion Teknillisen Seuran uuden johtokunnan tärkeimpänä tehtävänä 
oli seuran toiminnan uudelleen käynnistäminen. Maaliskuussa 2009 järjestetyn jäsenillan jälkeen 
voitiinkin kirjata seuran uuteen jäsenrekisteriin yli kolmekymmentä uutta jäsentä.

767
 

                                                           
761  Reijonen 1965b: 32 
762  Reijonen 1965b: 32 
763  Reijonen 1965b: 31–32 
764  Suomen Teknillinen Seura 1966; Pääkkönen 1968 
765  Pöllänen ja Peura 1978; 4000 markkaa vuonna 1978 vastaa 2 358 euroa vuonna 2015, apps.rahamuseo.fi/rahan-

arvolaskin#FIN 23.7.2016  
766  Lyytinen 2011, alueseurat.tek.fi/kuopion-teknillinen-seura/kirjoitus/yhdistys 26.6.2016; Pöyry 1975d 
767  Lyytinen 2011, alueseurat.tek.fi/kuopion-teknillinen-seura/kirjoitus/yhdistys 26.6.2016 
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6.6 Oulun Teknillinen Seura ja Oulunlaakson Diplomi-insinöörit  

 

Oulun Teknillinen Seura perustettiin vuonna 1909, kun suomenkieliset teknikot päättivät perustaa 
Ouluun “Suomenkielisten Teknikkojen Seuran Oulun haaraosaston”. Seuraavana vuonna 1910 
päätettiin jatkaa itsenäisenä seurana, koska Suomenkielisten Teknikkojen Seura ilmoitti oululaisil-
le, ettei se voinut muodostaa haaraosastoja. Seuran nimeksi tuli Oulun Suomenkielisten Teknikko-
jen Seura. Vuonna 1932 seura rekisteröitiin, ja se sai nimekseen Oulun Teknillinen Seura r.y.

768
. 

Syksyllä 1949 perustettiin vuorostaan Oulun seudun diploomi-insinöörit ja -arkkitehdit, sittemmin 
Oulunlaakson Diplomi-insinöörit ry. Jo 1920-luvulta lähtien Oulussa oli vaikuttanut epävirallinen, 
rekisteröimätön ”Totellisten teknikkojen Seura”, jolla perimätietojen mukaan ei ollut mitään varsi-
naista tarkoitustakaan, mutta jonka perinteenä oli laulukilpailu. Lisäksi Oulussa toimi edellä mainit-
tu, jäsenkriteereiltään tekniikan alan harrastajia puoleensa koonnut Oulun Teknillinen Seura, jonka 
kanssa Oulunlaakson Diplomi-insinöörit ry moninaisten vaiheiden kautta fuusioitui vuonna 1970.

769
  

Sopimus Oulun Teknillinen Seura r.y.:n ja Oulunlaakson Diplomi-insinöörit r.y.:n yhdistämisestä 
tehtiin tammikuussa 1970. Yhdistymissopimus muotoiltiin jokseenkin poikkeuksellisella tavalla: 
Oulun Teknillinen Seura r.y. lakkautettiin ja Oulunlaakson Diplomi-insinöörit muutti nimensä sa-
manaikaisesti Oulun Teknillinen Seura r.y.:ksi.

770
 

Yhtenä merkittävimmistä Oulun Teknillisen Seuran ajamista hankkeista mainitaan seuran historii-
kissa Merikosken voimalaitos, joka oli ajatuksena esillä jo vuonna 1913. Seuran kokouksiin on pe-
rinteisesti kuulunut jokin tekniikan alaa käsittelevä esitelmä; alkuaikoina kuultiin mm. saippuan 
valmistuksesta, langattomasta sähköttämisestä ja automobiililla ajamisesta. Vuonna 1943 pidettiin 
esitelmä Koskikeskuksen järjestely- ja liikenneprobleemeista, asiantuntijana professori Alvar Aal-
to.

771
 

Muiden alueseurojen tavoin Oulun Teknillinen Seura oli mukana paikkakuntansa teknillisen koulu-
tuksen aikaansaamisessa. Oululaiset määrittelevät yhdeksi merkittävimmistä hankkeistaan korkea-
koulun, erityisesti teknillisen tiedekunnan, saamisen Ouluun. Vuonna 1954 yhdistyksessä oli pää-
tetty selvittää, mitä mahdollisuuksia olisi järjestää korkeampaa teknistä opetusta tulevassa Poh-
jois-Suomen yliopistossa.

772
 

Vuonna 1957 Oulunlaakson Diplomi-insinöörit ry:n kokouksissa esitelmöivät ekonomi Haapala käsi- 
ja pienteollisuudesta Oulun läänissä, professori Verkkola suihkumoottoreista, insinööri Malmsten 
teollisuuslaitoksen eristyksien suunnittelussa huomioitavista näkökulmista ja diplomi-insinööri 
Lampi uusjaosta maaseudun taloudellisten olojen kohentamiskeinona Pohjois-Suomessa. Yhteis-
työssä Pohjanmaan Metsänhoitajat ry:n kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa professori Pentti Kaite-

                                                           
768  Oulun Teknillinen Seura ry 2015, www.ots.fi/yhdistys-2/historia/ 25.6.2016 
769  Teknillinen Aikakauslehti 1950c: 205; Reijonen 1966c: 77; Alhojärvi 1969: 20 
770  Oulun Teknillinen Seura ry 2015, www.ots.fi/yhdistys-2/historia/ 25.6.2016 
771  Oulun Teknillinen Seura ry 2015, www.ots.fi/yhdistys-2/historia/ 25.6.2016 
772  Oulun Teknillinen Seura ry 2015, www.ots.fi/yhdistys-2/historia/ 25.6.2016 
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ra esitelmöi Pohjois-Suomen korkeakoulukysymyksestä ja opetusneuvos Antero Rautavaara am-
mattikoulutusohjelman nykysuuntauksesta.

773
 

Oulunlaakson Diplomi-insinöörit ry kokoontui yleensä Oulun Suomalaisella Klubilla. Toimintamuo-
toina mainitaan esitelmä- ja koulutustilaisuudet, kuten vuoden 1964 INSKOn vesilakipäivät ja vuo-
den 1965 betoninormipäivät. Ekskursioita tehtiin runsaasti, mm. Kajaaniin, Vaasaan ja Poriin ky-
seisten paikkakuntien teknillisten seurojen vieraiksi. Lapissakin käytiin, ja erityisen aktiivisia oltiin 
Oulun yliopistoa, ammattikoulua ja teknillistä oppilaistosta koskevissa kysymyksissä.

774
 

Perinteeksi oululaisdiplomi-insinööreille muodostui jo alkuvuosina yhteinen vapunaatonvietto, 
”Vapu Naatto”, jonka menun sisältävän ohjelmalehtisen ilmoitusmyynnillä saatiin luotua Oulun-
laakson Diplomi-insinöörit ry:n taloudellinen pohja. Tämä pääoma sijoitettiin perustamalla Oulun 
Työkonepalvelu Oy, jonka pääosakkaana oli yhdistys ja muina sen jäseniä. Kun yritys myytiin, saivat 
osakkaat yli kolminkertaisina sijoittamansa pääoman takaisin. Varoja riitti stipendeihinkin, ja Ou-
lunlaakson Diplomi-insinöörit ry:n omaan huoneeseen Teekkarikylässä sekä kahteen huoneeseen 
Oulun ylioppilaskunnan omistamassa Domus Botnicassa.

775
 

STS/KALin järjestämillä alueseurojen neuvottelupäivillä vuonna 1990 Oulun Teknillinen Seura ra-
portoi viimeaikaisista aktiviteeteistaan merkittävimmäksi yhdistyksen 80-vuotisjuhlat. Lisäksi oli 
järjestetty yhdessä Lapin diplomi-insinöörit ja arkkitehdit ry:n kanssa matka Turkkiin. Kolmenkym-
menen jäsenen kerrottiin osallistuneen Peiran majalle suuntautuneelle matkalle, mutta ”aktiivi-
suuden nostattamiseen” koettiin tarvetta.

776
 

Oulun Teknillinen Seura vietti hiljaiseloa vuosituhannen vaihteessa, sen kotisivujenkin statuksena 
pysyi vuodesta toiseen tietyömiehen kuvalla varustettu teksti: ”under construction”. Sittemmin 
muutaman aktiivisen jäsenen työ tuotti tulosta, jäsenluettelo löytyi ja Oulun Teknillinen Seura alkoi 
jälleen toimia. Helmikuussa 2015 se perusti Facebook-ryhmän, jossa ilmoitettiin yhdessä Tekniikan 
Akateemisten Liiton kanssa järjestetystä seniorijäsenillasta.

777
  

 

 

6.7 Porin Teknillinen Seura – Tekniska Klubben i Björneborg 

 

Vuonna 1918 perustetun Porin Teknillisen Seuran ensimmäisten vuosikymmenten toiminta koki 
vakavia käynnistymisvaikeuksia. Kokouksissa pidettiin sovitun mukaisesti esitelmiä, mutta esitel-
mänpitäjien löytäminen osoittautui poikkeuksellisen hankalaksi. Vuonna 1927 johtokunta jopa 
esitti seuran lakkauttamista pitäen toiminnasta saatua hyötyä minimaalisena. Lakkauttamista ei 

                                                           
773  Teknillinen Aikakauslehti 1958c: 258 
774  Teknillinen Aikakauslehti 1958c: 258; Reijonen 1966c: 78; Alhojärvi 1969: 20 
775  Reijonen 1966c: 78–79 
776  Hirvikallio 1990: 2–3 
777  Oulun Teknillinen Seura 2015, https://www.facebook.com/OulunTeknillinenSeura 26.6.2016 



 

174 

kuitenkaan pidetty suotavana, ja 1930-luvun mittaan seuran toiminta osoittikin lamakaudesta 
huolimatta vilkastumisen merkkejä. Seuran kaksikielinen nimi myös muutettiin siten, että suomen-
kielinen osa tuli ensin: Porin Teknillinen Seura – Tekniska Klubben i Björneborg r.y. – r.f..

778
 

Sotavuosina Porin Teknillisen Seuran toimintaa hankaloittivat myös huonot kulkuyhteydet: tiet 
olivat huonoja, autonrenkaat epäluotettavia, matkustajajunien kulku epäsäännöllistä eikä lentoyh-
teyksiäkään ollut. Kokouksia kuitenkin pidettiin, ja poikkeuksellisesti jäsenluetteloon merkittiin 
vuonna 1943 kolmisenkymmentä vierasjäsentä, kaupungissa vierailleita saksalaisia lentoupseerei-
ta.

779
 

Porin Teknillinen Seura toimitti vuosikertomuksensa vuodelta 1956 Teknilliseen Aikakauslehteen. 
Porilaisinsinöörit olivat vierailleet Länsi-Suomen Sokeritehtaassa Säkylässä ja W. Rosenlew & Co 
Oy:n Sulfiittitehtaassa, jossa oli tutustuttu Wirbelschicht-kiisunpolttolaitokseen. Kokouskutsujen 
muodossa oli yhteyttä pidetty Sundsvallin, Turun, Rauman ja Tampereen teknillisten seurojen 
kanssa.

780
 

Diplomi-insinööri P. Asola oli vuonna 1956 esitelmöinyt tankkilaivoista, majuri M. Hytönen Porin 
Seudun Palopäällikköyhdistyksen toiminnasta ja palopäällikkö T. Iloniemi Åsbrink-konetikkaiden 
käytöstä ja toiminnasta. Läänin palotarkastaja I. Juvakoski oli kertonut korkeapainesumusta ja sen 
käytöstä ja insinööri T. Wirta sähköpalojen syistä. Diplomi-insinööri K. Varhon aiheena oli ollut 
klooriteollisuus ja tekniikan tohtori R. S. Halonen Suomen Teknikkojen Seurasta oli esitelmöinyt 
insinöörien järjestötoiminnasta ja sen tämän hetken tehtävistä.

781
 

Joulukuisilla atomiluentopäivillä vuonna 1956 professori Pekka Jauho oli luennoinut atomiteknii-
kan ydinfysikaalisesta taustasta ja diplomi-insinööri Jouko Virkkunen reaktorityypeistä ja raaka-
aineista. Professori Erkki Laurilan aiheena olivat olleet atomivoimalaitosten käyttöön liittyvät tek-
nilliset ja taloudelliset kysymykset.

782
 

Seuraavana vuonna Porin Teknillisen Seuran tilaisuuksissa olivat esitelmöineet diplomi-insinööri H. 
Kurtén Kokemäenjokilaakson voimakysymyksestä, diplomi-insinööri O. Makkonen nykyisestä ve-
denpuhdistustekniikasta, insinööri V. Vuontela oli kertonut piirteitä Porin kaupungin vesilaitokses-
ta, insinöörimajuri P. Rantala helikoptereista ja niiden käytöstä, diplomi-insinööri Eero Heliö televi-
siosta ja sen mahdollisuuksista Suomessa sekä diplomi-insinööri P. Kotilainen ajatuksia prosessiau-
tomatiikasta.

783
 

Paikkakunnan ulkopuolelle suuntautuneita ekskursioita porilaiset olivat 1960-luvun puoliväliin 
mennessä tehneet mm. Turkuun, Raumalle ja Vaasaan. Vastavierailulla olivat käyneet raumalaiset 
ja vaasalaiset, ja vuonna 1965 porilaisinsinöörit saivat vieraikseen Tampereen Teknillisen Seuran 
ekskursioryhmän. Myös juhlia ja tanssiaisia järjestettiin. Vuonna 1968 seura vietti 50-vuotis-
juhliaan; juhlaesitelmän piti diplomi-insinööri Arno Saraste aiheenaan ”henkisen pääoman kasvava 
tarve Suomen teollisuudessa”.

784
 

                                                           
778  Teknillinen Aikakauslehti 1968f: 64 
779  Teknillinen Aikakauslehti 1968f: 66 
780  Teknillinen Aikakauslehti 1957b: 420 
781  Teknillinen Aikakauslehti 1957b: 420 
782  Teknillinen Aikakauslehti 1957b: 420 
783  Teknillinen Aikakauslehti 1958c: 258 
784  Reijonen 1965a: 90; Teknillinen Aikakauslehti 1968f: 67; Salminen ja Tarvainen 1969: 2–3 
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Porin Teknillisen Seuran traditioksi oli muodostunut ko-
kousten päätteeksi järjestettävä olut- ja makkarailta ”Char-
lottan” kera. Viimeksi mainittu oli seuran lahjaksi saama 
”karaffiini”, jonka tapasi jokin liikelaitos täyttää ”virvokkeil-
la”, ja jonka seura oli nimennyt Porin entisen, karkuteille 
lähtöön taipuvaisen ponttonisillan mukaan. Vuosittain jär-
jestettiin vapun vastaanotto, yleensä yhdessä Porin Seudun 
Ekonomien ja Satakunnan Metsänhoitajien kanssa, sekä 
Porin insinöörien rouvien organisoima syysjuhla.

785
 

Suomen Teknillisen Seuran yhteisöjäsenet kokoontuivat 
elokuussa 1966 Poriin vuoden toiseen neuvottelukokouk-
seen. Porin Teknillinen Seura – Tekniska Klubben i Björne-
borg isännöi tilaisuutta. Kokouksen alustuksissa toiminnan-
johtajan varamies Ilmari Voionmaa puhui erityisesti jäsen-
toimintaan liittyvistä kysymyksistä, toiminnanjohtaja Matti 
Kaario yhteistyön taloudellisista edellytyksistä ja toiminnan-
johtaja Björn-Olof Backman insinöörien yhteiskunnallisesta 
toiminnasta. Myös työllisyyskysymyksen käsittely kuului 
kokousohjelmaan, Suur-Savon Teknillisen Seuran aloittees-
ta.

786
 

Myös Porin Teknillisen Seura oli toimintansa alusta saakka mukana kaupunkinsa teknillisten laitos-
ten kehittämisessä. Monien muiden alueseurojen tavoin se järjesti teknillistä jatkokoulutusta jäse-
nilleen, avusti kunnallisia kirjastoja teknillisen kirjallisuuden hankkimisessa ja ”teki herätteitä” 
teknillisen koulutuksen laajentamiseksi.

787
 

STS/KALin vuoden 1990 alueseurojen neuvottelupäivillä porilaiset nostivat erityiseksi ongelmaksi 
nuorten jäsenten osallistumisen. Jäsenmaksuja todettiin saadun kerätyksi 85-prosenttisesti. Porin 
Teknillisen Seura oli tehnyt tuolloin ehdotuksen lahjoitusprofessuurista: edellisenä vuonna oli 
yhteisöjäsenkokoontumisessa kerrottu ajankohtaisasiana olevan prosessitekniikan DI-koulutuksen 
saamisen Poriin. Vappua juhlittiin yhdessä ekonomien kanssa, ja 75-vuotisjuhlat järjestettiin Tek-
nologiakeskus Pripolissa lokakuussa 1993.

788
 

Vuonna 2016 Porin Teknillinen Seura totesi Internet-sivuillaan seuran toiminta-ajatuksen muuttu-
neen vuosien saatossa neuvonantajasta vapaa-ajanharrastukseksi. Vuoden 2011 lopulla uutena 
jäsenryhmänä mukaan toimintaan tulivat sekä diplomi-insinööri- että insinööriopiskelijat.

789
 

Porin Teknillinen Seura järjestää yhä tutustumiskäyntejä pääasiassa oman teollisuusalueensa yri-
tyksiin sekä esitelmä- ja luentotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Toukokuussa 2016 vierailtiin 
Porin Satama Oy:ssä.

790
 

                                                           
785  Reijonen 1965a: 90; Ikonen 1965: 91; Teknillinen Aikakauslehti 1968f: 66 (kuva); Salminen ja Tarvainen 1969: 3 
786  Teknillinen Aikakauslehti 1966f: 16 
787  Teknillinen Aikakauslehti 1968f: 68 
788  Siitonen 1989a: 2; Hirvikallio 1990: 3; Hirvikallio 1991: 2; Sainio ja Luotonen 1993 
789  Porin Teknillinen Seura 2016, www.porinteknillinenseura.fi 26.6.2016 
790  Porin Teknillinen Seura 2016, www.porinteknillinenseura.fi 26.6.2016 
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6.8 Vaasan Teknillinen Seura  

 

Keskeinen osa vuonna 1919 perustetun 
tämän tutkimuksen case-yhdistyksen, Vaa-
san Teknillisen (Teknikkojen) Seuran toi-
mintaa ovat sen perustamisesta lähtien 
olleet erilaiset jäsentilaisuudet: asiantunti-
japuheenvuorot, tutustumiskäynnit yrityk-
sissä ja muissa seuran jäsenkuntaa kiinnos-
tavissa kohteissa sekä seminaaritilaisuudet. 
Vaasan Teknillinen Seura myös jakaa vuo-
sittain stipendejä hallinnoimastaan vuonna 
1977 perustetusta tehtaanjohtaja, diplomi-
insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahas-
tosta.

791
 

Vaasan Teknillisellä Seuralla on ollut vuo-
desta 1999 saakka säännöllisesti päivitet-
tävät www-sivut sekä sähköpostilista, ja 
vuodesta 2009 lähtien Facebook-ryhmä 
keskustelua ja tiedottamista varten. Reaa-
liaikaisten Internet-sivujensa ja Facebook-
ryhmänsä lisäksi seura julkaisee jäsentie-
dotetta kirjeitse noin neljä kertaa vuodes-
sa.

792
  

Uusia jäseniä Vaasan Teknilliseen Seuraan 
otetaan alueseuroille perinteiseen tapaan 
kahden nykyisen jäsenen suosituksesta ja 
jäsenkokouksen hyväksyminä. Ellei tutta-
vapiiriin vielä kuulu kahta Seuran jäsentä 
suosittelijoiksi, johtokunta auttaa asiassa; 
jäsenhankintaperiaatteena on jo vuosia 
ollut, että suosittelijoiden puutteesta ei 
jäsenyys jää kiinni. Yhdistyksen pitkäaikai-
sena tavoitteena on, että Vaasan Teknilli-
sen Seuran jäsenkunta kattaisi mahdolli-
simman laajasti Vaasan seudun tekniikan 
alan vaikuttajat.

793
  

Vaasan Teknillistä Seuraa käsitellään oheista laajemmin muissa tämän tutkimuksen caseyhdistystä 
kuvaavissa ja analysoivissa alaluvuissa. 

                                                           
791  Vaasan Teknillinen Seura 2016, www.vaasanteknillinenseura.fi/Jasenyys/jaseneksi. html 25.6.2016 
792  Vaasan Teknillinen Seura 2016, www.vaasanteknillinenseura.fi/Jasenyys/jaseneksi.html; https://www.facebook.com/ 

groups/52263434318/ 25.6.2016 
793  Vaasan Teknillinen Seura 2016, www.vaasanteknillinenseura.fi/Jasenyys/jaseneksi. html 25.6.2016 
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6.9  Vuoksenlaakson Teknillinen Seura 

 

Vuoksenlaakson Teknillinen Seura perustettiin sotavuonna 1942 ensimmäisenä Suomen Teknikko-
jen Seuran uutena alueseurana vuonna 1919 perustetun Vaasan Teknillisen (Teknikkojen) Seuran 
jälkeen. Täysin kommelluksitta ei seuran perustamisessa selvitty, sillä kun sitä ryhdyttiin rekiste-
röimään, huomattiin johtokuntaan kuuluvan kaksi ulkomaalaista, herrat Eklund ja Svensson. Mo-
lemmat pyysivät tuolloin eroa, mutta ”jäsenistön hartaasta toivomuksesta” molemmat jäivät joh-
tokuntaan sen epävirallisiksi jäseniksi, saaden ajan hengen mukaisesti lempinimen ”mustan pörssin 
jäsenet”.

794
 

Alkuvuosinaan Vuoksenlaakson Teknillinen Seura kokoontui osuusliike Imatran kerhohuoneistossa, 
mutta kun Imatran Valtionhotellia alettiin sodan päätyttyä remontoida, tarjoutui seuralle tilaisuus 
oman kerhohuoneiston hankkimiseen sieltä vuonna 1945. Seura totesikin joutuneensa uhraamaan 
tällöin vähät varansa ja lisäksi turvautumaan lainoihin uuden huoneistonsa kalustamiseksi. Sopi-
mus uusittiin vuosina 1969 ja 1974, mutta vuoden 1978 alussa seuran käyttöoikeus Kiltahuoneis-
toon päättyi. ”Killan menetys oli valitettava asia”, todetaan seuran 40-vuotishistoriikissa.

795
 

Vuoksenlaakson Teknillisen Seuran omassa Kiltahuoneistossa Imatran Valtionhotellissa tammi-
kuussa 1947 pidetyn kokouksen esitelmöitsijänä oli ollut tekniikan tohtori B. Troberg, joka oli esi-
telmöinyt Oy Vuoksenniska Ab:n valmistamasta uudesta eristysaineesta, vuorivanusta. Insinööri E. 
Manner oli selostanut Helsingissä pidettyä insinööri- ja arkkitehtiyhdistysten neuvottelukokous-
ta.

796
  

Seuran toiminta koostui totuttuun tapaan kokouksista, ekskursioista ja jatkokoulutustilaisuuksista, 
lukuisia juhlia unohtamatta. Etenkin kiltarouvien ansiokasta työtä monien juhlien järjestelyissä 
kiitettiin. Myös aloitteita tehtiin aktiivisesti, erityisesti teknillisen oppilaitoksen saamiseksi paikka-
kunnalle. Vuonna 1945 seura osallistui omilla ehdokkaillaan Ruokolahden kunnallisvaaleihin, ja 
vuonna 1947 saatiin seuran omalta listalta vastaperustetun Imatran kauppalan valtuustoon kaksi 
seuran ehdokasta.

797
 

Kotimaanekskursiokohteina mainitaan mm. Pori ja Kaakkois-Suomen rajavartiosto. Ulkomaillakin 
käytiin, esimerkiksi vuonna 1958 Brysselin maailmannäyttelyssä, vuonna 1973 Moskovassa, vuosi-
na 1980, 2001 ja 2009 Svetogorskissa sekä vuosina 1964, 1970, 1996 ja 2002 Leningradissa/Pie-
tarissa. Syystalvella 1968 Valtionhotellin Kiltasalissa järjestettiin esitelmät rajakaupasta, puhujana 
toimitusjohtaja Tahvanainen Kaakon Rajakauppa Oy:stä sekä teräksestä ja sen valmistuksesta, 
”sarjaesitelmöitsijöinä” johtaja Pietiläinen sekä diplomi-insinöörit Kostamo, Ström ja Nevalainen. 
Jälkimmäisen esitelmän päätteeksi luvattiin filmiesitys ja olutta.

798
  

                                                           
794  Reijonen 1966b: 109¸ ks. myös Havulinna 1952: 167–168 
795  Reijonen 1966b: 109–110; Vuoksenlaakson Teknillinen Seura 2013: vts.tek.fi/content/historia 26.6.2016; Alestalo, 

Lindblom, Ollilainen, Suhonen ja Tuomela (toim.) 1982: 17; Heino, R. Koskinen, Koskinen, Lehtinen, Saarni, Vallinkoski 
ja Vettenranta (toim.) 1967: 8 

796  Teknillinen Aikakauslehti 1947c: 36 
797  Reijonen 1966b: 110–112 
798  Reijonen 1966b: 110–112; Vuoksenlaakson Teknillinen Seura 2013: vts.tek.fi/content/historia 26.6.2016; Hirvikallio 

1990: 3; Virtanen 1996; TEKin arkistot, kutsukortit vuodelta 1968; ks. myös Suomen Teknillinen Seura 1966 
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Vuoksenlaakson Teknillisen Seuran 50-vuotisjuhlia vietettiin Valtionhotellin Kiltasalissa marras-
kuussa 1992. Seuran traditioksi muodostui Kilta-huoneistossa sijaitseva patsas, joka varastettiin 
vuosittain, jolloin ekskursioiden yhteydessä oli aina edessä uuden patsaan hankkiminen.

799
  

”Retket kuitenkin pyrittiin tekemään kiltarouvien kanssa, koska se piti retki-
kunnan koossa samalla kun rouvat suojelivat miehiä monilta suurkaupungin 
vaaroilta.”

800
 

  

6.10 Rauman Teknillinen Seura 

 

Rauman Teknillisen Seuran perustamiskokous järjestettiin Kauppaseuralla toukokuussa 1944. Tek-
nillisen seuran perustamisen kerrotaan saaneen osakseen melkoisesti huomiota: paikallislehti 
Länsi-Suomi kertoi asiasta näyttävästi, ja paikalliset teollisuuslaitokset antoivat täyden tukensa 
uudelle seuralle. Varsinainen toiminta alkoi meneillään olleen jatkosodan vuoksi vasta marraskuus-
sa 1944. 

Rauman Teknillinen Seura toimitti vuosikertomuksensa vuodelta 1951 Teknilliseen Aikakausleh-
teen. Kokouksissa olivat esitelmöineet diplomi-insinöörit V. Koskimies aiheenaan maakuntiemme 
sähköistäminen sodan jälkeen, P. Mannio kokemuksistaan ABC-maihin tekemältään matkalta, ja V. 
Nurminen teiden ja katujen rakentamisesta.

801
  

Johtaja E. Björkbom oli vuonna 1951 esitelmöinyt aiheesta ”Suomen nykyinen paperinvienti” ja 
metsänhoitaja R. Lahtinen oli selostanut perusteilla olleen sokeritehtaan paikan valinnan merkityk-
sestä Rauman maantieyhteyksien parantumismahdollisuuksien kannalta. Professori Yrjö Kauko oli 
kertonut matkavaikutelmiaan Chilestä ja professori O. Eiro hitsauslaitteista. Majuri O. Ranta oli 
esitelmöinyt valuraudan metallurgiasta. Lisäksi oli tehty teollisuusretkeily Tampereen tehdaslaitok-
siin ja vietetty ”Hitsauspäivä” elokuvaesityksineen ja esitelmineen.

802
 

Vuonna 1957 Rauman Teknillisen Seuran kokouksissa oli pidetty useita esitelmiä. Diplomi-insinööri 
H. Kurtén oli esitelmöinyt porilaisten lisäksi myös raumalaisille Kokemäenjokilaakson voimakysy-
myksestä, insinööri Karjalainen oli kertonut poltto- ja voiteluaineista, tekniikan tohtori Salokangas 
koneiden ja laitteiden murtumisesta sekä diplomi-insinööri L. Hämäläinen ja ekonomi R. Karell 
kevytmetallien syöpymiskysymyksistä sekä näkökulmista niiden hitsauksessa.

803
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1990: 3; Korhonen 1992 
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Diplomi-insinööri R. Monnberg oli vuonna 1957 kertonut henkilökohtaisista kokemuksistaan ato-
mivoima-asiassa, professori E. Laurila atomivoiman fysikaalisista perusteista ja atomivoimasta 
Suomen olosuhteita ajatellen, diplomi-insinööri B. Regnell atomireaktoreista ja reaktoritekniikan 
erikoispiirteistä sekä tekniikan lisensiaatti U. Luoto isotooppien käytöstä prosessiteollisuudessa. 
Kaupunginsihteeri T. Halmevirran alustuksen aiheena oli ollut yleisselostus Rauman talousalueen 
aluesuunnitelmista ja kaupunginarkkitehti K. Walli oli selostanut Rauman asemakaavaa.

804
 

Vuonna 1968 Rauman Teknillinen Seura kokoontui Kauppaseuralla. Insinöörit K. Kojonkoski ja A. 
Pärssinen esitelmöivät moottoriajoneuvojen katsastustoiminnan uudelleenjärjestelystä ja autojen 
voiteluaineista sekä niiden lisäaineista. Diplomi-insiööri A. Kuljun aiheena olivat muovit ja niiden 
käyttömahdollisuudet tekniikassa ja insinööri A. Leppälä esitelmöi Sisu-nestemoottorista.

805
 

Vuoden 1968 ekskursiokohteina olivat B-R Oy:n telakka, isäntänä telakanjohtaja J. Sere; Rauman 
Betoni ja Elementti, isäntänä toimitusjohtaja A. Lampola; Tampella Oy, isäntänä tiedotuspäällikkö 
Wuolio; Aga Oy, isäntänä kaasumestari Friman ja Ammus-Sytytin Oy, isäntänä teollisuusneuvos A. 
Tuomola. Pikkujoulujuhlaa vietettiin Kauppaseuralla syyskuun puolivälissä, insinööri J. Tapola esi-
telmöi juhlien yhteydessä aiheesta ”happi”.

806
 

Vuonna 1989 raumalaiset kantoivat huolta Rauman Teknillisen oppilaitoksen lakkauttamisuhasta. 
Yhteistyötä seura harjoitti Rauman Ekonomien kanssa. Poikkeuksena yleiseen käytäntöön rauma-
laiset kertoivat vuoden 1992 alueseurojen neuvottelupäivän toimintakatsauksessaan maksavansa 
seuran sihteerille pientä korvausta tehdystä työstä. 50-vuotisjuhlia vietettiin lokakuussa 1994 ra-
vintola Kalliohovissa.

807
 

Rauman Teknillinen Seura järjestää tapahtumia yhä aktiivisesti. Vuonna 2015 yhdistys vieraili mm. 
Biolan Oy:ssä ja Logistikas Oy:ssä sekä järjesti yleisöluennot aiheista ”Uusi Itämerelle optimoitu 
jäänmurtaja”, esitelmöitsijänä Liikenneviraston talvimerenkulkuyksikön päällikkö Jarkko Toivola, 
sekä ”Sitoutuminen ja motivaatio asiantuntijaorganisaatiossa”, luennoijana seuran jäsen, diplomi-
insinööri Johanna Koskialho. Seuran perinteikkäiksi mainittuja pikkujouluja vietettiin Aarnkarissa 
"avecillisina", ja Rauman Ekonomien kanssa järjestettiin kesäteatteritapaaminen, näytelmänä tällä 
kertaa ”Sisko ja sen veli”. 

808
 

Yhdistyslaki muuttui heinäkuussa 2016, ja Patentti- ja rekisterihallitus aloitti laissa säädetyn pois-
tomenettelyn heti lainmuutoksen tultua voimaan. Yllättäen myös Rauman Teknillinen Seura ry oli 
tällä poistettavien listalla, jolle lisätyistä noin 40 000 yhdistyksestä ei ollut ilmoitettu yhteystietoja 
yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

809
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6.11 Kokkolan Teknillinen Seura – Tekniska Föreningen i Gamla-
karleby 

 

Kokkolan Teknillisen Seuran perustamiskokouksen koollekutsujat olivat kaupunginjohtaja J. E. 
Jaatinen ja diplomi-insinööri S. Pohjanpalo, jotka kutsuivat paikkakunnan insinöörit kokoukseen 
Kokkolan Seurahuoneelle maaliskuussa 1945. Ajankohta seuran perustamiselle oli otollinen, sillä 
kaupunkiin oli muuttanut sodan jälkeen runsaasti nuoria insinöörejä. Seuran toiminta-alue käsitti 
koko Keski-Pohjanmaan Ylivieskaa ja Haapajärveä myöten.

810
 

Kokkolan Teknillinen Seura raportoi Suomen Teknikkojen Seuralle kokoontuneensa pitämään vuo-
sikokoustaan 1947 Keskipohjalaisten klubin huoneistoon, jossa maisteri N. Kallio esitelmöi mal-
minetsinnässä käytetyistä menettelytavoista

811
. Kokoontumispaikkoina olivat yleensä Seurahuone, 

Kauppaseura tai Sällskapklubben
812

. 

Huhtikuussa 1948 tehtiin ”opintoretki” Vaasaan, jossa tutustuttiin mm. Vaasan Puuvilla Oy:n, 
Wärtsilä Oy:n, Tiklas Oy:n ja Oy Strömberg Ab:n tehdaslaitoksiin, Vaasan sähkölaitokseen ja puhe-
linkeskukseen sekä Vaasan teknilliseen kouluun. Puhelinlaitoksella oli erityisesti Neiti Aika herättä-
nyt vieraiden suurta mielenkiintoa.

813
 

Vuonna 1951 Kokkolan Teknillinen Seura piti kaksi kokousta. Helmikuussa insinööri M. Tuominen 
esitelmöi atomivoimasta ja lokakuussa Rikkihappo-superfosfaattitehtaiden tekninen johtaja, dip-
lomi-insinööri U. Puokonen kertoi tehtaiden toiminnasta ja laajentamissuunnitelmista. Oulussa 
käytiin opintoretkellä tutustumassa mm. Oulu Oy:n selluloosatehtaaseen, Åströmin nahkatehtaa-
seen, Patenniemen sahaan, Merikosken ja Pyhäkosken voimalaitoksiin, Toppilan satamaan, Typpi 
Oy:n työmaahan sekä Pällin voimalaitostyömaahan. Tavanmukaisia pikkujoulu- ja vappujuhlia ei 
huoneistopulan vuoksi voitu järjestää, mutta marraskuussa pidettiin onnistuneet juhlatanssiaiset 
Kauppaseuralla Retuperän WPK:n tahdittamina. Suomen Teknikkojen Seuran Insinööritaloa varten 
Kokkolan Teknillinen Seura antoi 50 000 markan suuruisen lainan.

814
 

Vuonna 1955 Kokkolan Teknillinen Seura teki ekskursion Ouluun, isäntinä tällä vierailulla toimivat 
Oulunlaakson Diplomi-insinöörit. Retki tehtiin usean alueseuran yhteisvoimin, sillä matkaan lähti 
edustajia Kokkolan Teknillisen Seuran lisäksi myös Kajaanin Teknillisestä Seurasta, Vaasan Teknilli-
sestä Seurasta, Tekniska Klubben i Vasasta sekä Lapin insinööri- ja arkkitehtiyhdistyksestä.

815
 

Vuoden 1956 vuosikokous voitiin järjestää yleislakon vuoksi vasta huhtikuussa. Kokkolan Teknilli-
selle Seuralle aiheutui tuolloin myös odottamaton takaisku: erittäin suosittuja ja ”traditioita omaa-

                                                           
810  Jokela, Jutila, Kuusela, Maijanen, Tanner, Perkkiö, Vartiainen, Hagström ja Kirjavainen 1967: 93; Teknillinen Aikakaus-
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via” vappujuhlia ei enää voitu järjestää Kauppaseuran suojissa sen johtokunnan kiellettyä Kokkolan 
Teknilliseltä Seuralta huoneiston käytön.

816
 

Alkuaikojen toiminta oli riehakastakin, esimerkkinä todetaan, että kerrankin päätettiin pitää pikku-
joulut – ajankohdaksi valittiin vapunaatto kaikkine jouluseremonioineen

817
. Nk. frakkijuhliakin 

järjestettiin, mutta jo vuonna 1967 Jutila ym.
818

 totesivat, että ”siihen aikaan saatiin juhliin enem-
män ja helpommin väkeä kuin nyt; tämä johtui siitä, että paikkakunnalla oli vähemmän seuroja ja 
muita rientoja, ja lisäksi sodanjälkeinen aika vaikutti omalla panoksellaan”. 

Kokkolan Teknillisen Seuran 20-vuotisjuhlaa juhlittiin Seuraklubin huoneistossa maaliskuussa 1965. 
Kauppaseuralla järjestettyjen Pyhäinmiestenpäivänjuhlien mainitaan olleen ”rahallisesti hyvin 
tuottava” traditio, joka 1960-luvulla oli jo jäänyt pois. Sittemmin oli kuitenkin muodostunut perin-
teeksi juhlia Matildan päivää. Seuran käytössä oli myös nahkaleili, jolle jokaiseen kokoukseen oli 
löytynyt täyttäjä, täytteenä erilaisia ”fiinejä” palan painikkeeksi.

819
 

1960-luvulla Kokkolan Teknillisen Seuran kokoukset tavattiin aloittaa yritysvierailun tai ekskursion 
merkeissä. Tutustumismatkat Kokkolan ulkopuolelle tavattiin järjestää yhteistyössä Pietarsaaren 
Teknillisen Seuran kanssa. Epävirallisesti keskusteltiin jopa seurojen yhdistämisestä.

 
Suosittuja 

ekskursiokohteita olivat Vaasa, Raahe ja Oulu, ja yhteistyötä harjoitettiin näidenkin paikkakuntien 
teknillisten seurojen kanssa. Ruotsissa käytiin vastavierailulla Västbottens Tekniska Sällskapin luo-
na.

820
 

Myös Kokkolan Teknillisen Seuran intresseihin kului alueensa ammatillisen koulutuksen kehittämi-
nen. Vuonna 1951 seura asetti toimikunnan laatimaan ammattikoulun opetusohjelmaa, ja seura 
toimi ahkerasti ammattikoulun saamiseksi Kokkolaan. Vuonna 1960 tämä toive toteutui.

821
 

Kokkolan Teknillinen Seura kuului myös Keski-Pohjanmaan Teknillisen Koulun Kannatusyhdistys 
ry:n perustajajäseniin. Kannatusyhdistys aloitti vuonna 1966 teknillisen opetuksen Kokkolassa. 
Seura myös tuki sekä ammattikoulun että teknillisen koulun lahjakkaita oppilaita vuotuisin stipen-
dein, ja oli Kokkolan Urheilutalon rakennushankkeessa osakkaana.

822
 

Vuonna 1966 Kokkolan Teknillisen Seuran jäsentilaisuuksissa kanslianeuvos Paavolainen esitelmöi 
valtakunnansuunnittelusta, toimitusjohtaja Hagström nahkateollisuuden nykynäkymistä ja arkki-
tehti Risto Tilus Koivuhaan asutusalueesta. Toukokuussa tutustuttiin Vihannin kaivoksiin ja marras-
kuussa professori Halonen luennoi fotogrammetriasta.

823
 

Vuonna 1967 Kokkolan Teknillinen Seura teki ekskursion Vaasaan tutustuen Suomen Sokeri Oy:n, 
Oy Strömberg Ab:n, ja Panimo Oy Bockin Vaasan tehtaisiin. Ekskursiojärjestelyissä oli avustanut 
Vaasan Teknillisten Seurojen yhteistyövaltuuskunta.

824
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Vuonna 1990 Kokkolan Teknillinen Seura pahoitteli joutuneensa peruuttamaan kolme ”viimeaikais-
ta aktiviteettia” vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Outokumpu Oy:n ja teknologiakeskuksen toi-
mintaan tutustumaan oli kuitenkin saatu noin 20 jäsentä. Seura järjesti vuonna 1993 golf-kilpailun, 
ja helmikuussa 2006 Kokkolan Teknillinen Seura matkusti Vaasan Teknillisen Seuran vieraaksi 
Wärtsilä-ekskursiolle jatkaen iltaa Sport–Hermes -ottelun parissa Vaasan jäähallissa.

825
 

 

 

6.12 Kymenlaakson Teknillinen Yhdistys 

 

Kymenlaakson Teknillinen Yhdistys jatkoi toimintaansa vuonna 1901 perustetun Tekniska Förenin-
gen i Finlandin haaraosaston, Tekniska Klubben i Kotka och Kymmene Älfdal, pohjalta. Vuonna 
1929 yhdistys muodostettiin uudelleen kaksikielisenä, itsenäisenä teknillisenä yhdistyksenä nimellä 
Kotka och Kymmene Älvdals Tekniska Klubb r.f. – Kotkan ja Kymenlaakson Teknillinen Klubi r.y; 
klubin toiminta kuitenkin hiipui seuranneina vuosina. Vuonna 1945 perustettiin Kymenlaakson 
Teknillinen Yhdistys – Kymmenedalens Tekniska Förening r.y. ”ylläpitämään yhteyttä jäsentensä 
kesken sekä toimimaan heidän teknillisten, henkisten ja yleisten harrastustensa kehittämiseksi”.

826
 

Kymenlaakson Teknillisen Yhdistyksen toimintaan kuului 1900-luvun puolivälissä vuosittain kol-
mesta neljään kokousta teollisuusretkeilyineen ja esitelmineen. Myös naapuriseurojen luona vie-
railtiin, ja nämä puolestaan vierailivat Kymenlaakson teollisuuteen tutustumassa. Yhdistys järjesti 
kesäretkiä ja vuosijuhlatanssiaisia sekä kerättiin varoja Teekkarikylän rakennusrahaston hyväksi. 
Vuonna 1966 diplomi-insinööri A. H. Risku esitelmöi patenteista. Lisäksi järjestettiin kevätretki 
ylöskirjaamatta jääneeseen kohteeseen sekä ”perinteellinen iltapukujuhla”.

827
 

Vuonna 1990 Kymenlaakson Teknillinen Yhdistys suunnitteli viiden vuoden päästä vietettäviä 50-
vuotisjuhliaan; juhlat vietettiin Vainioniemen huvilalla marraskuussa 1995. Vuosikokoukseen 
vuonna 1990 oli osallistunut seitsemän ja teatteriretkelle 27 henkilöä, mutta maksuttomalle äi-
tienpäivälounaalle peräti 73 aikuista ja 21 lasta. Saimaan sisävesiristeilylle oli osallistunut 16 henki-
löä ja Svetogorskiin oli lähtenyt 36 matkaajaa, ”mutta rajan ylitys ei onnistunut”.

828
 

2000-luvulla ei yhdistyksestä ole näkynyt havaintoja sen enempää Tekniikan akateemisten alue-
seurapäivillä kuin Internetissäkään. Vuoden 1996 aleseuralistauksesta yhdistykselle löytyi enää 
vain puheenjohtajan yhteystiedot, ja vuonna 2013 TEK-lehdessä julkaistussa Karjalaisen

829
 artikke-

lissa yhdistyksen todettiin ”odottavan elvytystä”, eikä sille löytynyt lainkaan yhteystietoja vuonna 
2015. Vuonna 2016 yhdistys poistettiin Tekniikan akateemiset TEKin Internet-sivupäivityksen yh-
teydessä alueseuralistauksesta

830
. Yhdistyslain muututtua heinäkuussa 2016 Patentti- ja rekisteri-
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hallitus aloitti laissa säädetyn poistomenettelyn ja Kymenlaakson Teknillinen Yhdistys – Kymmene-
dalens Tekniska Föreningen ry oli odotetusti tällä poistettavien listalla, jolle lisätyistä noin 40 000 
yhdistyksestä ei ollut ilmoitettu yhteystietoja yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

831
 

 

 

6.13 Pohjois-Karjalan Insinööriyhdistys eli Pohjois-Karjalan Teknil-
linen Seura 

 

Pohjois-Karjalan Insinööriyhdistys perustettiin huhtikuussa 1945 Joensuussa Hotelli Pielishovissa. 
Yhdistyksen rekisteröimistä ei aluksi pidetty tarpeellisena, ja se toimikin ”lähinnä veljeskiltaperiaat-
teella”. Yhdistysrekisteriin se merkittiin vuonna 1966 nimellä Pohjois-Karjalan Teknillinen Seura, ja 
samalla yhdistys liittyi myös Suomen Teknikkojen Seuran yhteisöjäseneksi.

832
 

Pohjois-Karjalan Insinööriyhdistys harjoitti vuonna 1948 yhteistyötä Pohjois-Karjalan Metsänhoita-
jayhdistyksen kanssa. Yhteisten keskustelu- ja esitelmätilaisuuksien aiheina olivat filosofian tohtori 
Klaus Variksen esitelmä taloudellisista kehityspiirteistä Suomessa ja ulkomailla, professori A. Laita-
karin esitelmä ”Pohjois-Karjalan hyödylliset kaivannaiset vuosityön perustana”, esittelijä T. Tarkka 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöstä selosti työttömyystilannetta koko maassa ja suunni-
telmia sen torjumiseksi; filosofian tohtori Esa Kaitila esitelmöi teollisuuden voitoista, kaupallinen 
neuvos Paavo Aarnio ulkomaankaupasta ja inflaatiosta sekä rehtori A. Könönen Pohjois-Karjalan 
historiasta.

833
  

Lisäksi yhdistyksen omien kokousten yhteydessä esitelmöivät diplomi-insinöörit O. Hakkarainen 
ilmakuvakartoituksesta, J. Soininen työn arvostuksesta, O. Heikinheimo puutavaran kuivauksesta, 
S. Oinonen teollisuuden koulutustoiminnasta, ja insinööri A. Laaksonen alusti teknillisestä museos-
ta. Retkeilty oli Tohmajärven Tehdasosuusliike r.l:n laitoksille, Uusi-Värtsilän sulatolle ja uitetun 
puutavaran nostopaikalle Jänisjoelle; Pohjois-Karjalan Keskusammattikoululle sekä Repola-Viipuri 
Oy:n kuivaamolle.

834
 Myös yhdistyksen omaa merkkiä suunniteltiin jäsenkilpailun kautta

835
. 

1960-luvulle tultaessa yhdistys ryhtyi järjestämään myös jäsenkuntansa ulkopuolisille kuulijoille 
avoimia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia maakuntansa keskeisistä ongelmakysymyksistä. Tavoit-
teena tällä toiminnalla oli sekä jäsenistön yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääminen että seuran 
tunnetuksi tekeminen. Maakunnan teollisuus tuki seuran toimintaa alusta saakka toimimalla seu-
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ran nk. kannattavina jäseninä sekä antamalla sille myös muuta, tarkemmin määrittelemätöntä 
tukea.

836
 

Vuonna 1966 Pohjois-Karjalan Insinööriyhdistyksen vuosijuhlassa esitelmöivät piiri-insinööri Veikko 
Tipuri ja diplomi-insinööri Seppo Surakka aiheenaan vesiensuojelu. Muita vuoden 1966 esitelmän-
aiheita olivat kuljetuskysymyksen Pohjois-Karjalassa sekä Kuurnan voimalaitosalue ja Pielisjoen 
uittokysymys, asiantuntijana molemmissa tilaisuuksissa uittopäällikkö V. H. J. Valkola. Kaupun-
gininsinööri Erkki Saramon aiheena oli Joensuun satamakysymys, ja diplomi-insinööri Matti Kaario 
Suomen Teknillisestä Seurasta esitteli tutkimusta ”Diplomi-insinööri ja arkkitehti suomalaisessa 
yhteiskunnassa”. Tohtori Paavo Koistisen marraskuista esitystä valaisi filmi aiheesta ”stressi”.

837
 

Vuoden 1990 Suomen Teknillisen Seuran ja Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliitto 
STS/KALin järjestämille alueseurapäiville toimittamassaan toimintakatsauksessaan Pohjois-Karjalan 
Teknillinen Seura ilmoitti toimintansa jakautuvan kolmeen osaan: ”yleishyödylliseen, puolivillai-
seen ja huvipuoleen”. Seuraavana vuonna seura irtisanoi yhteisöjäsensopimuksensa vuosikokouk-
sensa päätöksellä: seura ei halunnut kuulua ”ammattiliittoon”, joksi STS/KAL oli muodostumas-
sa.

838
 Seuran edustajat osallistuivat silti vielä 2010-luvulla Tekniikan akateemiset TEKin alueseura- 

ja kerhopäiville. 

Yhdistyslaki muuttui heinäkuussa 2016, ja Patentti- ja rekisterihallitus aloitti laissa säädetyn pois-
tomenettelyn heti lainmuutoksen tultua voimaan. Myös Pohjois-Karjalan Teknillinen Seura ry oli 
päätynyt tälle poistettavien listalle, jolle lisätyistä noin 40 000 yhdistyksestä ei ollut ilmoitettu 
yhteystietoja yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

839
 

 

 

6.14 Lapin Insinööri- ja arkkitehtiyhdistys 

 

Lapin insinööri- ja arkkitehtiyhdistys perustettiin Lapin jälleenrakennuksen aikana helmikuussa 
1946 Kemin Suomalaisella Klubilla. Yhdistyksen toiminta-alueeksi muodostui koko laaja Lapin lääni. 
Vuonna 1965 jäsenistö jakautui siten, että kolmannes jäsenkunnasta asui Kemissä, kolmannes 
Rovaniemellä ja loput muualla Lapin läänissä, tai olivat jo alueelta poismuuttaneina yhä säilyttä-
neet yhdistyksen jäsenyyden.

840
 Suomen Teknikkojen Seuran joulukuun 1938 kokouksessa oli Ro-

vaniemen Insinöörikerho hyväksytty anomuksesta STS:n haaraosastoiksi, mutta aikakirjoista ei käy 
ilmi, oliko sillä enää Lapin Insinööri- ja arkkitehtiyhdistyksen perustamisaikoihin toimintaa.

841
  

                                                           
836  Välttilä 1970: 20 
837  Suomen Teknillinen Seura 1966 
838  Hirvikallio 1990: 2; Aula 1991 
839  https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2016/P_8818.html; https://www.prh.fi/stc/attachments/yhdistysrekisteri/yh-

distykset_poistokuulutus_foreningar_avregistreringskungorelse_2016.pdf; https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2016/ 
P_9242.html 8.9.2016 

840  Ahava 1967: 86–87 
841  Karvonen 1939a: 41; Karvonen 1939b: 126 
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Jo ensimmäisinä toimintavuosinaan Lapin Insinööri- ja arkkitehtiyhdistys teki monia aloitteita ja 
toimi läheisessä yhteistyössä Lapin maakuntaliiton kanssa. Juhannusmatka 1947 tehtiin yli kahdek-
sankymmenen osanottajan voimin Kilpisjärvelle ja Skibotniin yhdessä ruotsalaisinsinöörien ja Suo-
men Teknikkojen Seuran edustajien kanssa. Vuosikokousväki puolestaan tutustui Ab Kemi Oy:n 
tehdaslaitoksiin ja kokoontui Kemin Suomalaiselle Klubille kuuntelemaan STS:n toiminnanjohtaja 
H. Leskelän selostusta suunnitelmista Insinööri- ja arkkitehtiyhdistysten yhteistoiminnan kehittä-
miseksi. Kokouksen päätteeksi yli-insinööri Benj. von Weissenberg esitelmöi Suomen selluloosa-
tuotannon ja sen sivutuotteiden kehityksestä ja tulevaisuuden näköaloista.

842
 

Myös Lapin insinööri- ja arkkitehtiyhdistys työskenteli voimakkaasti alueensa teknillisen koulutuk-
sen kehittämiseksi. Vuonna 1947 päätettiin tämän työn tuloksena perustaa Kemiin teknillinen 
koulu. Samoihin aikoihin yhdistys toimi Rovaniemen keskusammattikoulun perustamisen hyväksi. 
Vuonna 1950 yhdistys lähetti valtioneuvostolle lausunnon typpitehtaan perustamiseksi Pohjois-
Suomeen Etelä-Suomen sijasta, sekä järjesti malminetsintäkilpailun, johon otti osaa 434 henkilöä 
yhteensä 1 230 näytteellä.

843
 

Pitkien etäisyyksien johdosta yhdistys ei pitänyt alkuvuosikymmeninään lainkaan kuukausikokouk-
sia, vaan toiminta painottui vuosikokouksiin sekä retkeilypainotteisiin kevät- ja syyskokouksiin. 
Vuosikokoukset järjestettiin vuorovuosin Kemissä, Rovaniemellä tai Torniossa. Vuonna 1966 uu-
deksi toimintamuodoksi otettiin täydennyskoulutus, ensimmäisenä aiheena suullisen esityksen ja 
neuvottelutaidon kurssi sekä Valtion Tietokonekeskuksen kanssa järjestetty ”liikepelikurssi”.

844
 

Ahava
845

 siteeraa artikkelinsa lopuksi yhdistyksen perustajajäsentä ja sen alkuvuosien aktiivista 
toimijaa, diplomi-insinööri Veikko Tuompoa: ”Yhdistyksen suuri voima on ollut siinä, että sen toi-
minta ei ole ollut yksinomaan johtokunnan ja valittujen toimihenkilöiden varassa, vaan jäsenistön 
laajat piirit ovat olleet kaiken aikaa aktiivisesti mukana. Kun näin jatkuu, voidaan edellyttää antoi-
saa ja tuloksellista toimintaa myös tulevina vuosina.”

 
Tämä olisi tärkeää muistaa nykypäivänkin 

yhdistyksissä: toiminta on tuloksekkaampaa ja laaja-alaisempaa, ellei sen toteutus lepää vain muu-
taman ihmisen harteilla. 

Vuonna 1992 Lapin insinööri- ja arkkitehtiyhdistys vieraili Pohjolan Voima Oy:n Isohaaran voimalai-
toksen laajennustyömaalla sekä teki perheretken Koillis-Lappiin. Vaalikokouksen yhteydessä mar-
raskuussa tutustuttiin Meri-Lapin Studiokylän toimintaan.

846
  

Vuonna 2014 yhdistys teki kaksipäiväisen kesäretken Poriin, jossa vierailtiin Porin energian lämpö-
laitoksella sekä Reposaaren tuulivoimapuistossa. Toisena vierailupäivänä kohteena olivat Juseliuk-
sen mausoleumi sekä A. Ahlströmin tehdasmuseoalue.

847
  

Kesäretkikohteena 2015 oli Kempeleen ekokylä. Volter Oy:n toimitusjohtaja Jarno Haapakoski 
esitteli vierailijoille Ekokylän energiahuollon ja konttiin mahtuvan automatisoidun sähkögeneraat-
torin toimintaperiaatteet.

848
 

                                                           
842  Teknillinen Aikakauslehti 1947c: 135, 174, 258, 267 
843  Ahava 1967: 88 
844  Ahava 1967: 87 
845  Ahava 1967: 89 
846  Isotalo 1992 
847  Lapin insinööri- ja arkkitehtiyhdistys 2016, alueseurat.tek.fi/lapin-insinoori-ja-arkkitehtiyhdistys 26.6.2016 
848  Lapin insinööri- ja arkkitehtiyhdistys 2016, alueseurat.tek.fi/lapin-insinoori-ja-arkkitehtiyhdistys 26.6.2016 
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6.15 Lahden diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 

 

Lahden diplomi-insinöörit ja arkkitehdit ry. perustettiin helmikuussa 1947, epävirallisesti seuran 
perustamisesta oli puhuttu jo vuonna 1945

849
. Vastaperustettu yhdistys ”toimeenpani retkeilyn ja 

uusien jäsenten hankintahyökkäyksen” Loviisaan, jossa retkeilijät tutustuivat Valkon Laiva Oy:n 
proomu- ja kuunariveistämöön sekä yhtiön rakentamaan uuteen asuntoalueeseen. Syyskokouksen 
1947 yhteydessä tutustuttiin Upo Oy:n uuteen valimoon tekniikan tohtori B. Doktarin johdolla ja 
vuoden 1948 vuosikokouksen 
yhteydessä yhdistys tutustui 
Fennia Faneri Oy:n tehtai-
siin.

850
  

Keväällä 1948 Lahden diplomi-
insinöörit ja arkkitehdit pohti-
vat oman huoneiston hankki-
mista yhdessä Lahden Raken-
nusmestariyhdistyksen kanssa. 
Marraskuuhun mennessä oli 
asiaa tarkasti pohdittaessa 
jouduttu toteamaan, ettei 
tällaiseen rakennustoimintaan 
ollut yhdistyksellä varoja, ja 
tyydyttiin vuonna 1951 Seura-
huoneelta saatuun lupaukseen 
sijoittaa sinne yhdistyksen 
oma säilytyskaappi. Tämä lu-
paus ei kuitenkaan koskaan toteutunut. Vuonna 1953 Teollisuusseuralta saatiin lupaus käyttää 
kyseisen seuran kerhohuoneistoa kerran kuukaudessa kokouksia varten; huoneistoa käytettiinkin 
muutaman kerran, mutta molempien yhdistysten luottamushenkilöiden vaihduttua mahdollisuus 
pääsi unohtumaan.

851
 

Vuoden 1949 vuosikokouksen Lahden diplomi-insinöörit ja arkkitehdit järjestivät Lahden Seura-
huoneella. Diplomi-insinööri V. Immonen selosti suomalaisten teknillisten seurojen yhteistyövalio-
kunnan ohjesääntöjen käsittelyä eri insinööriyhdistysten neuvottelukokouksissa. Kokouksen jäl-
keen kerrotaan yhdistyksen jäsenten naisineen kerääntyneen viettämään iltaa Teekkarikylä-
aatteen hyväksi säästäväisyyden merkeissä. Yhdistyksen naiset järjestivät arpajaiset ja myivät kuk-
kia.

852
  

”Kun tilaisuudessa ei kukaan tärvellyt frakkipaitaansa ja kun ruokalistalta va-
littiin vain nakkeja ja hernekeittoa, säästi jokainen osanottaja sievoisia sum-
mia, jotka illan päättyessä kerättiin teekkarikylän rakennusrahastolle luovu-
tettaviksi.

853
” 

                                                           
849  Reijonen 1965d: 35; Arvelin 1988: 12–13 
850  Teknillinen Aikakauslehti 1947c: 135, Teknillinen Aikakauslehti 1948b: 180 
851  Arvelin 1988: 25–26 
852  Eskola 1949: 150; ks. myös Arvelin 1988: 20–25, 29 
853  Eskola 1949: 150 
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Lahden diplomi-insinöörien ja arkkitehtien toimintaa ei esittäytymisartikkelin mukaan pyritty 
muodostamaan erityisen teknilliseksi, vaan pikemminkin oli toimittu teekkarihengen vaalimiseksi 
ja hyvän yhteyden säilyttämiseksi ”vanhojen teekkarien” kesken. Omia esitelmä- ja koulutustilai-
suuksia ei pidetty tarpeellisena järjestää Helsingin ja Suomen Teknillisen Seuran maantieteellisen 
läheisyyden vuoksi, mutta tehdasretkeilyitä paikkakunnan teollisuuslaitoksiin harrastettiin. Vuonna 
1957 ”juhlittiin näyttävästi” yhdistyksen 10-vuotisjuhlia Seurahuoneella.

854
 

Yhdistyksen perinteeksi oli jo 1960-luvulle tultaessa muodostunut vuonna 1948 ensimmäistä ker-
taa järjestetty lohenpaisto. Alkuaan operaatio suoritettiin juhannuksena, sittemmin toukokuun 
lopussa, nyttemmin toisinaan myös syksyisin. Lisäksi yhdistys järjesti ”normaalit vuosijuhlat ja 
pikkujoulut”. Lahden teknillisen oppilaitoksen kehitykseen Lahden diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 
osallistui aktiivisesti, ja suunniteltiin omaa teknillistä korkeakoulua, ”joka sisältäisi myös ekonomi-
linjan”.

855
 

1970-luvulla Lahden diplomi-insinöörit ja arkkitehdit, Lahden Lakimiesyhdistys ja Lahden Seudun 
Ekonomit yhdistivät voimansa vilkkaiksi yhteistoiminnan vuosiksi. Yhdistykset järjestivät yhteisiä 
ekskursioita ja perheretkiä, teatterimatkoja sekä konserttikäyntejä ja yritysvierailuita asiantuntija-
esitelmiä unohtamatta. Yhteistyö antoi kaivatun piristysruiskeen aneemiseksi koetulle yhdis-
tyselämälle. Luottamushenkilöiden vaihtuminen kussakin yhteistyöyhdistyksessä kuitenkin vähensi 
yhteistyötä ja 1970-luvun lopussa sen todettiin lakastuneen.

856
 

Yritysvierailujen lisäksi Lahden diplomi-insinöörien ja arkkitehtien vakiotapahtumiksi ovat vuosien 
varrella muotoutuneet edellä mainittu Lohenpaistojuhla ja pikkujoulujen aikaan syksyinen teekka-
rihässäkkä Raflingit. Lisäksi yhdistyksellä on vuodesta 1972 saakka ollut tapana tapana viedä kuk-
kakori onnittelujen ja isäntien kiittelyn merkiksi; ”sopivan ajan kuluttua” se noudetaan takaisin 
vaihtamalla kori hyödykkeeksi kuten pulloksi Musta Rudolf -juomasekoitusta tai kutsuksi Lohen-
paistoon. Kukkakoreja on ollut eri vuosimalleja, sillä kun kuuluu olleen taipumus kadota.

857
 

Raflingit määritellään Lahden diplomi-insinöörien ja arkkitehtien historiikin mukaan ”syksyiseksi 
teekkarihässäkäksi Mustan Rudolfin nauttimisen kera”. Myös Raflinki-traditio on jatkunut pienin 
tauoin vuodesta 1980 saakka. Ja suvantovuosien jälkeen yhdistysten välinen yhteistyö yli tutkinto-
rajojen on Lahdessa jälleen havaittu toimivaksi tilaisuuksienjärjestämistavaksi.

858
 

”Enemmän sääntö kuin poikkeus on ollut hyväksi havaittu akateeminen kol-
mikantayhteistyö: teekkarien juhlajärjestelyprosessia täydentävät paikallisten 
ekonomien taloustaju ja juristien junailukyky. Kukkakorin tai Kultaisen Sirpin 
laulukilpailun palkinnon katoamista hankalampaa jälkipyykkiä ei ole ilmennyt, 
toistaiseksi.”

859
 

 

                                                           
854  Reijonen 1965d: 36; Arvelin 1988: 33 (kuva) 
855  Reijonen 1965d: 36–37; Lahden diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 2016, ldiary.yhdistysavain.fi/ 26.6.2016; Arvelin 1988: 

27–29, 46–47 
856  Arvelin 1988: 44–45 
857  Lahden diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 2016, ldiary.yhdistysavain.fi/ 26.6.2016; Hirvikallio 1990: 3-4; Arvelin 1988: 50–

51 
858  Lahden diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 2016, ldiary.yhdistysavain.fi/ 26.6.2016; Arvelin 1988: 52 
859  Lahden diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 2016, ldiary.yhdistysavain.fi/ 26.6.2016 
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6.16 Lappeenrannan Teknillinen Seura  

 

Lappeenrannan Teknillinen Seura perustettiin lokakuussa 1947 lappeenrantalaisessa hotelli Patri-
assa, jossa se myös alkuvuosinaan kokoontui joka kuukauden kolmantena perjantaina. Sittemmin 
kokoontumispaikaksi vakiintui Lappeenrannan Kerho, johon seuralla vuonna 1965 mainittiin ole-
van osake.

 
Kuten monet muutkin alueseurat, myös Lappeenrannan Teknillinen Seura ja etenkin sen 

”entiset teekkarinaiset ja entisten teekkarien naiset” järjestivät varainkeruujuhlan Teekkarikylän 
hyväksi vuonna 1948.

860
 

Vuosikokouksessa todettiin vuoden 1965 esittäytymisessä olleen valtava osanotto, ja samalla poh-
dittiin, johtuneiko tämä siitä, että niillä tarjottiin ilmaiset illalliset. Seuran raha-asiat oli saatu ker-
ralla kuntoon vuonna 1953 radion lastenohjelmasta tutun Markus-sedän vierailun avulla: Markuk-
sen Messuille oli saapunut 5 000 ihmistä. Messujen tuotosta seura antoi 130 000 markkaa

861
 lasten 

kesäsiirtolalle, partiolaisille ja Punaiselle ristille, ja omakin kassa oli karttunut siinä määrin, ”ettei 
seuran tarvinnut rahapulaa tulevina vuosina valittaa”.

862
 

Lappeenrannan korkeakoulukysymyksessä seura oli aktiivinen, korkeakoulua toivottiin paikkakun-
nalle nimenomaan kaupallis-teknillisten insinöörien kouluttamista varten. Varmuuden vuoksi oltiin 
mukana oppilasasuntolahankkeessa. Toisin kuin monet muut alueseurat, ei Lappeenrannan Teknil-
linen Seura harjoittanut lausunnonantoa eikä puuttumista kunnallisteknillisiin kysymyksiin. Vuok-
senlaakson Teknillisen Seuran kanssa oli alusta saakka läheiset yhteistyösuhteet ja tilaisuuksia 
järjestettiin yhteistuumin.

863
 

Kuten muutkin teknillisten korkeakoulujen perustamishankkeet, myös Lappeenrannan teknillisen 
korkeakoulun suunnitelmat kokivat 1960-luvun lopussa voimakasta vastustusta erityisesti Otanie-
men suunnalta. Teknillisessä Aikakauslehdessäkin käytiin aiheesta kiivasta mielipiteidenvaihtoa, 
professori Martti Tiuri mm. ehdotti mielipidekirjoituksessaan Tampereella ja Lappeenrannassa 
olevien ja suunniteltujen professuurien, virkojen, määrärahojen ja opiskelijoiden siirtämistä Teknii-
kan yliopistoksi nimettävään Otaniemeen – sekä kuin sarkastisesti nykyistä ammattikorkeakoulu-
tilannetta uumoillen teknillisten opistojen nimien muuttamista teknillisiksi korkeakouluiksi, ”jolloin 
melkein kaikki halukkaat kaupungit pääsevät korkeakoulukaupungeiksi”.

864
 

Vuonna 1990 lappeenrantalaiset totesivat, että seurassa oli epätietoisuutta siitä, mikä vetää jäse-
niä tilaisuuksiin. Jäsenten mainittiin jossain määrin passivoituneen, ”koska oluttehdasvierailu veti 
alle 20 jäsentä”. Vuonna 1996 oli tehty vuoksenlaaksolaisten kanssa yhteinen ekskursio Pietariin.

865
 

Lappeenrannan Teknillisen Seuran vuosikokous 1998 pidettiin Teknillisellä oppilaitoksella helmi-
kuussa, ja kehityspäällikkö Raino Saarela Telecom Finland Oy:stä kertoi telelääketieteestä. Huhti-

                                                           
860  Teknillinen Aikakauslehti 1948a: 28; Reijonen 1965c: 31, 33 
861  vuoden 1953 rahassa 130 000 markkaa vastasi 4 041 euroa vuonna 2015; apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 

4.4.2016 
862  Reijonen 1965c: 33 
863  Reijonen 1965c: 31 
864  Tiuri 1968: 7; Immonen 1968: 7–8 
865  Hirvikallio 1990: 3; Virtanen 1996: 3 
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kuussa rehtori Juhani Jaakkola kertoi Lappeenrannan Teknillisen Korkeakoulun tulevaisuuden nä-
kymistä ja aivan vapun alla tutustuttiin Imamic Oy:n toimintaan Imatralla Vuoksenlaakson Teknilli-
sen Seuran vieraina.

866
 

Yhdessä vuoksenlaaksolaisten kanssa vierailtiin Tallinnassa elokuussa 1998. TEKin alueseurojen 
neuvottelupäivillä sovittuun työuupumus-aiheiseen videokonferenssiin osallistuttiin Kareltekin 
neuvotteluhuoneessa marraskuussa. Joulukuussa käytiin teatterimatkalla Helsingissä sekä vierail-
tiin Partekin kerholla, jossa paikallisjohtaja Eskelinen kertoi konsernin historiasta ja nykyhetkes-
tä.

867
  

Lappeenrannan Teknillisen Seuran vuoden 2015 vuosikokous järjestettiin seuran uudessa kokous-
paikassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston rantasaunalla. Vuosikokousesitelmän yliopiston 
strategiasta piti Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuore rehtori Anneli Pauli.

868
  

Yhteistyössä Lappeenrannan insinöörien kanssa järjestettiin esitelmätilaisuus Lappeenrannan Up-
seerikerholla helmikuussa 2015; Lemin kunnan teknillinen johtaja rakennusinsinööri Markku Im-
monen valotti homekoulun purkamiseen johtanutta tapahtumaketjua. Yhteistyössä Vuoksenlaak-
son Teknillisen Seuran kanssa matkattiin kesällä linja-autolla sekä Riikaan että Lahden seudulle.

869
 

Lappeenrannan uudistuneeseen Kauppakeskus Iso-Kristiinaan käytiin tutustumassa lokakuussa 
projektipäällikkö Pekka Rantalan ja Teatterikiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Mikko Hietamiehen 
johdolla. Perinteinen jouluinen teatteriretki suuntautui vuonna 2015 Jyväskylään.

870
 

Lappeenrannan Teknillisen Seuran toiminta koostuu esitelmätilaisuuksista, yritysvierailuista, teat-
terimatkoista, kesäretkistä sekä päiväretkistä, jolloin kyseessä on päiväretki Suomessa tai viikon-
loppu ulkomailla. Erityispiirteenä yhdistyksen Internet-sivuilla mainitaan yhteistoiminta imatralai-
sen Vuoksenlaakson Teknillisen Seuran sekä Lappeenrannan insinöörien kanssa.

871
 Muihin teknilli-

siin alueseuroihin verrattuna lappeenrantalaiset vaikuttavat yhdessä vuoksenlaaksolaiskolle-
goidensa kanssa matkailevan erittäin paljon, ja runsaslukuisin joukoin. 

Yhdistyslaki muuttui heinäkuussa 2016, ja Patentti- ja rekisterihallitus aloitti laissa säädetyn pois-
tomenettelyn heti lainmuutoksen tultua voimaan. Yllättäen Lappeenrannan Teknillinen Seura ry oli 
tällä poistettavien listalla, jolle lisätyistä noin 40 000 yhdistyksestä ei ollut ilmoitettu yhteystietoja 
yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen. Vaikuttaa siltä, ettei yhdistyksen johtokunta ole muistanut 
tehdä yhdistysrekisteri-ilmoitusta ainakaan pariinkymmeneen vuoteen.

872
 

 

                                                           
866  Lappeenrannan Teknillinen Seura 2016, lts.tek.fi/toimintakertomukset 26.6.2016 
867  Lappeenrannan Teknillinen Seura 2016, lts.tek.fi/toimintakertomukset 26.6.2016 
868  Lappeenrannan Teknillinen Seura 2016, lts.tek.fi/toimintakertomukset 26.6.2016 
869  Lappeenrannan Teknillinen Seura 2016, lts.tek.fi/toimintakertomukset 26.6.2016 
870  Lappeenrannan Teknillinen Seura 2016, lts.tek.fi/toimintakertomukset 26.6.2016 
871  Lappeenrannan Teknillinen Seura 2016, lts.tek.fi/toiminta 26.6.2016 
872  https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2016/P_8818.html; https://www.prh.fi/stc/attachments/yhdistysrekisteri/yh-

distykset_poistokuulutus_foreningar_avregistreringskungorelse_2016.pdf; https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2016/ 
P_9242.html 8.9.2016 
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6.17 Turun Teknillinen Seura ja Turun Insinöörikerho 

 

Turussa toimi 1900-luvun 
puolivälissä rinnakkain 
kaksi insinööriyhdistystä: 
Turun Teknillinen Seura ja 
STS:n kerho Turun insinöö-
rikerho. Seuran jäsenkun-
nan muodostivat sekä 
korkeakoulu- että opisto-

insinöörit, kun taas kerhon jäsenet olivat nimenomaan teekkarihenkisiä korkeakouluinsinöörejä. 
Teekkarihenkisyydestä kertonee hyvin puheenjohtaja Tipurin vuoden 1954 haastattelussa sitee-
raama oheinen ote Turun insinöörikerhon vuoden 1934 vuosikertomuksesta.

873
  

Tammikuussa 1933 perustetun Turun Insinöörikerhon tarkoituksena oli aluksi ”pelkästään tiiviim-
män kosketuksen aikaansaaminen ja yhteisen toiminnan organisoiminen”. Vuonna 1938 yhdistys 
liittyi Suomen Teknilliseen Seuraan.

874
 

Turussa toimi tuohon aikaan useita teknillisiä yhdistyksiä ja seuroja, ja toiminta koettiin kovin kovin 
hajanaiseksi. Lisäksi nähtiin, että millään kerholla ei ollut tarpeeksi arvovaltaa edustaa koko Turun 
teknikkokuntaa, joten Turun Insinöörikerhon aloitteesta perustettiin Turun Teknillinen Seura. Täl-
löin esitettiin myös Turun Insinöörikerhon lakkauttamista, mutta koska lopettamista vastustettiin 
ankarasti, jatkoivat yhdistykset yhteistyötä rinnakkain.

875
 

Turun Insinöörikerhon suosituimmaksi toimintamuodoksi osanottajamäärällä mitattuna muodos-
tuivat juhlat, joita järjestettiin joka vuosi vähintään kahdesti. Oli vuosijuhlia, kevätjuhlia, vappujuh-
lia, hyväntekeväisyysjuhlia ja pikkujouluja, pitopaikkana yleensä Suomalainen Pohja. Insinöörien 
rouvien perustama epävirallinen Mutterimummut-yhdistys osallistui vilkkaasti keräyksiin, hyvänte-
keväisyystoimintaan ja juhlien järjestelyihin. Ekskursioillekin lähdettiin yhdessä Insinöörikerhon 
miesten kanssa.

876
 

Turun Teknillisen Seuran kokouksissa vuonna 1947 esitelmöi ylijohtaja Uolevi Raade teollisuuspo-
liittisista näköaloista lähinnä voimataloutta silmälläpitäen, diplomi-insinöörit Leo Suurla teollisuu-
den suhteesta teknilliseen opetukseen, Ilmari Koskiala Sotevan ohjelman tähänastisesta läpivien-
nistä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista, Ilmari Heinonen harkkoraudan valmistuksesta ja Volmari 
Särkkä aiheesta Valtion metallitehtaiden järjestysmuoto ja toimintaperiaatteet. Rehtori A. Rauta-
vaara esitelmöi ryhmä- ja joukkoilmiöistä työelämässä.

877
 

Vaasan Teknillisten Seuran ja Tekniska Klubben i Vasan yhteinen ekskursioryhmä oli käynyt vuonna 
1957 Turun Teknillisen Seuran vieraana. Samana vuonna oli seuran kokoukseen osallistunut myös 

                                                           
873  Björklund ja Tipuri 1954: 552 
874  Kuha 1968: 61 
875  Kuha 1968: 61 
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venäläisten telakkainsinöörien retkikunta, kokouksen jälkeisillä illallisilla oli insinööri Baranoville 
ojennettu Turun Teknillisen Seuran rintamerkki.

878
 

Kokousesitelmiä oli vuonna 1957 ollut runsaasti. Diplomi-insinööri P. E. Karsten oli pitänyt lyhyen 
katsauksen Turun kaupungin kyseisen talven työllisyystöihin, diplomi-insinööri Jorma Jäntti oli 
kertonut näkökohtia moottoroitujen raivaustraktorien käytöstä, diplomi-insinööri Heikki Tanner 
Suomen kupariteollisuudesta ja sen tulevaisuudennäkymistä, diplomi-insinööri Fjalar Isaksson 
Vaasan teollisuudesta ja professori Väinö Hovi atomitutkimuksen saavutuksista käytännön palve-
luksessa.

879
 

Diplomi-insinööri Nils Björklundin aiheena oli ollut Turun teollisuus, maisteri Ahti Karjalaisen ai-
heena puolestaan taloudelliset näkymät devalvoinnin jälkeen. Diplomi-insinööri Olavi Niiranen oli 
kertonut matkahavainnoistaan Neuvostoliiton laivanrakennusteollisuudessa ja neuvostoliittolainen 
insinööri V. Baranov oli valottanut Neuvostoliiton laivanrakennusinstituutin toimintaa.

880
  

Vuodelle 1957 olivat mahtuneet lisäksi palopäällikkö Ilmari Juvakosken esitelmä Turun palosuoje-
lun historiasta, diplomi-insinööri Rauno Raskin kertomus Naantalin höyryvoimalaitoksesta, diplo-
mi-insinööri Paavo Koposen aihe ”mitä insinöörit odottavat alkaneelta vuodelta” sekä diplomi-
insinööri K. A. Jylhän selostus kaupungin kiinteistö- ja rakennustoimen talousarviotöistä vuodelle 
1958. Professori Jan-Erik Jansson oli esitelmöinyt laivatekniikan ja laivamallitekniikan kehityksestä 
ja ekonomi Hannu Kyllästinen molybdeenidisulfidista voiteluaineena.

881
 

Vuonna 1966 diplomi-insinöörit Näsman ja Westerberg olivat esitelmöineet Turun Teknillisen Seu-
ran kokousosanottajille ydinvoimasta voimataloudessa. Diplomi-insinööri R. Mömmön aiheena oli 
ollut Imatran Voiman Naantalin höyryvoimalaitos, ja komentajakapteeni E. Wihtol oli esitelmöinyt 
laivastoaseistuksen kehityksestä. Vuonna 1969 seura järjesti kokouksensa Sammon juhlasalissa, 
jossa diplomi-insinööri Paavo Koponen esitelmöi insinöörin vastuusta Turun alueen kehityksessä, 
arkkitehti P. Sivula kertoi Tutun uudesta asemakaavasta ja apulaisjohtaja Antero Aho luennoi neu-
vottelutaidon perustasta.

882
 

Vuonna 1968 seuralla oli 194 jäsentä, joista vuoden 1968 tilaisuuksissa oli käynyt vähimmillään 
seitsemän ja enimmillään 25 henkilöä. Johtokunnan koko oli tuolloin seitsemän varsinaista ja kol-
me varajäsentä. Toimintasuunnitelmakseen vuodelle 1969 Turun Teknillinen Seura kirjasi monien 
muidenkin alueseurojen tapaan toiminnan elvyttämisen tarpeen: ”pienten osanottajamäärien 
vuoksi pyrimme seuraavana vuonna uusien jäsenten hankintaan sekä toiminnan elvyttämiseen 
mielenkiintoisten ekskursioitten järjestämisellä vähintään kerran kuukaudessa”.

883
  

Vuonna 1994 TEKin Turun Insinöörikerho lähestyi jäseniään jäsenkyselykortilla. Vuoden 1995 alus-
ta jäsenkirje ilmoitettiin postitettavan ainoastaan niille kerhon jäsenille, jotka olivat ”aktivoineet 
jäsenyytensä” ilmoittamalla postikortitse kerhon sihteerille nimensä, nykyisen postiosoitteensa ja 
syntymäaikansa.

884
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Turun Teknillisestä Seu-
rasta ei viime vuosilta ole 
enää ollut havaintoja; 
vuoden 1996 alueseura-
listauksessa sillä oli vielä 
puheenjohtajan ja sih-
teerin yhteystiedot. Tu-
run Insinöörikerho muut-
ti nimensä sittemmin 
TEKin Turun DI-kerhoksi, 
viimeisin tällä nimellä 
oleva sääntömuutos on 
vuodelta 2009.

885
 

Yhdistyslaki muuttui hei-
näkuussa 2016, ja Pa-
tentti- ja rekisterihallitus 
aloitti laissa säädetyn poistomenettelyn heti lainmuutoksen tultua voimaan. Turun Teknillinen 
Seura – Åbo Tekniska Sällskap ry oli tällä poistettavien listalla, jolle lisätyistä noin 40 000 yhdistyk-
sestä ei ollut ilmoitettu yhteystietoja yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

886
 

TEKin Turun DI-kerho on toiminut aktiivisesti 2010-luvullakin. Tammikuussa 2016 yhdistys järjesti 
vuosikokouksensa Koneteknologiakeskus Turku Oy:ssä, maaliskuussa vierailtiin Orion Oyj:n Turun 
tehtaassa ja huhtikuussa Jaakkoo Taara Oy:ssä. Wapputreffeillä oli tarjolla ”skumppaa ja pikkusuo-
laista”. Vuonna 2015 vierailtiin Osuuspankissa, käytiin katsomassa Meyerin rakentamaa TUI-
risteilylaivaa ja suoritettiin kevätpurjehdus Tammiluodon viinitilalle. Myös Elomatic ja Deltamarin 
olivat yritysvierailukohteina.

887
 

 

 

6.18 Kanta-Hämeen Teknillinen Seura  

 

Kanta-Hämeen Teknillinen Seura perustettiin vuonna 1949 ja se rekisteröitiin kesäkuussa 1950. 
Seuran Internet-sivuilla sen jäseninä mainitaan olevan alueseuroille perinteiseen tapaan tekniikan 
akateemisia aina vastavalmistuneista uraansa aloittelevista jo eläkeikään ehtineisiin saakka.

888
  

                                                           
885  Turun DI-kerho 2016, turkudi.tek.fi/content/tekn-turun-di-kerhon-säännöt 26.6.2016 
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887  Turun DI-kerho 2016, turkudi.tek.fi/content/excursio-historia; turkudi.tek.fi/content/tapahtumakalenteri-2016 
26.6.2016 

888  Kanta-Hämeen Teknillinen Seura 2014, www.khts.webs.com/ 25.6.2016 
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Ensimmäisillä toimintavuosikymmenillään seura otti aktiivisesti kantaa Hämeenlinnan kaupungin 
kehittämiseen julkilausumin ja lehdistötiedottein. 2010-luvulla seura toteaa Internet-sivuillaan, 
että ”nykymaailmassa, jossa jäsenten aika on kortilla, seuran toiminta keskittyy yhteisiin teekkari-
hengen, kulttuurin ja tekniikan sävyttämiin tilaisuuksiin; seuran toiminta-ajatukseksi onkin viime 
vuosina muodostunut alueen tekniikan akateemisten ja heidän puolisoidensa yhteen tuominen 
erilaisten huumorillakin höystettyjen tapahtumien pariin”.

889
 

Vuonna 1966 Kanta-Hämeen Teknillisen Seuran kokousaiheina olivat diplomi-insinööri Eero Kuos-
masen esitelmä Kanta-Hämeen teollisuudesta, diplomi-insinööri Seppo Oinosen esitelmä yleisai-
neista ammattikoulussa sekä diplomi-insinööri Veikko Rouhiaisen kertomus kaapelitehtaasta Egyp-
tissä. Lisäksi Insinöörien Rouvat järjestivät ompeluseurat joka toinen viikko. Vuonna 1968 oli järjes-
tetty ekskursio Polarpak ja Pakkaus Oy:öön.

890
 

Kanta-Hämeen Teknillinen Seura kertoo Internet-sivuillaan järjestävänsä perinteisesti vappulou-
naan sekä vuosijuhlan vuosikokouksensa yhteydessä. Lisäksi pari kertaa vuodessa käydään yritys-
vierailuilla sekä organisoidaan teatteri-, konsertti- tai muu kulttuurimatka.

 891
 Silti myös Kanta-

Hämeen Teknillinen Seura ry oli Patentti- ja rekisterihallituksen poistettavien yhdistysten listalla, 
jolle lisätyistä noin 40 000 yhdistyksestä ei ollut ilmoitettu yhteystietoja yhdistysrekisteriin vuoden 
1995 jälkeen.

892
 

 

 

6.19 Suur-Savon Teknillinen Seura  

 

Suur-Savon Teknillinen Seura perustettiin vuonna 1950 Mikkelissä. Seuran vaiheista löytyy kovin 
vähän tietoa julkisista lähteistä, mutta ainakin se kävi vierailulla Vuoksenlaaksossa syyskuussa 
1967.

893
  

Kanslianeuvos Väinö Paavilainen oli esitelmöinyt Suur-Savon Teknillisen Seuran kokousväelle valta-
kunnansuunnittelun ajankohtaisista tehtävistä huhtikuussa 1966. Toukokuussa oli tehty retki Le-
ningradiin ja marraskuussa Kirkonvarkauden sillalle; joulukuussa diplomi-insinööri Antero Kallio oli 
kertonut rakentamisesta idässä ja lännessä. Vuosien 1967 ja 1968 marraskuussa oli organisoitu 
teekkari-ilta Mikkelin klubilla.

894
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891  Kanta-Hämeen Teknillinen Seura 2014, www.khts.webs.com/ 25.6.2016 
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893  Tekniikan akateemiset TEK 2016b: https://www.tek.fi/fi/tek/jasenten-yhteiso/alueseurat 29.6.2016 
894  Suomen Teknillinen Seura 1966; Suutari 1968; Suomen Teknillinen Seura 1968 
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Huhtikuussa 1968 tohtori R. Ilaskivi esitelmöi Mikkelin Liikemiesseuralla valtion taloudesta. Mikke-
lin klubilla järjestetyissä kokouksissa rakennusneuvos S. Jaatinen kertoi vesihallinto-organisaatiosta 
TVL:ssä, diplomi-insinööri T. Silvennoinen esitelmöi lääninjaon uudistamiseen tähtäävistä hank-
keista ja apulaiskaupunginjohtaja E. Tiensuu uimahallin sijoittamisesta Naisvuoreen. Mikkelin 
Osuusmeijerissä vierailtiin toukokuussa ja tuotantoon tutustumisen jälkeen diplomi-insinööri M. 
Pylkänen kertoi vaikutelmista Amerikan-matkalta, ja syyskuisella Karjaportin vierailulla diplomi-
insinööri, Suur-Savon Teknillisen Seuran puheenjohtaja Heikki Huovila esitteli seuran syksyn toi-
mintaa. Pyynikin kesäteatterissa oli käyty katsomassa Tuntematonta sotilasta.

895
 

Vuoden 1965 alueseuralistaukseen yhdistykseltä ei ollut tuoreita jäsenlukuja, mutta vuonna 1963 
se oli ilmoittanut 46 jäsentä. Vielä vuosien 1987 ja 1996 Suomen Teknillisen Seuran alueseuralis-
tauksessa Suur-Savon Teknilliselle Seuralle löytyivät sekä puheenjohtajan että sihteerin yhteystie-
dot, toisin kuin vuonna 2016. Yhdistyslain muututtua heinäkuussa 2016 Patentti- ja rekisterihallitus 
aloitti laissa säädetyn poistomenettelyn ja Suur-Savon Teknillinen Seura ry oli odotetusti tällä pois-
tettavien listalla, jolle lisätyistä noin 40 000 yhdistyksestä ei ollut ilmoitettu yhteystietoja yhdistys-
rekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

896
 

 

 

6.20 Kajaanin Teknillinen Seura  

 

Vuonna 1953 perustettu Kajaanin Teknillinen Seura vietti pitkään hiljaiseloa, kunnes se ”herätettiin 
uudelleen henkiin” vuoden 2013 aikoihin. Seuran toimintaperiaatteena on sen Internet-sivun 
mukaan tuoda yhteen Kainuun alueen tekniikan akateemiset toteuttaen jäsenistön toiveiden 
mukaisia yhteistapahtumia. Seura myös kertoo ylläpitävänsä teekkarikulttuuria Kainuussa.

897
 

Vuoden 1968 toimintakertomuksessaan Kajaanin Teknillinen Seura mainitsee pitäneensä vu o-
sikokouksensa Rautaruukki Oy:ssä Raahensalossa. Läsnä oli ollut yksitoista jäsentä, ja isäntinä 
olivat toimineet yli-insinööri Härkönen sekä diplomi-insinöörit Nikula ja Merenmies. Johtokun-
ta oli kokoontunut vuoden aikana kerran.

898
 Seuralla oli jonkin verran toimintaa vielä 1990-

luvulla, ja sen yhteystiedot löytyvät vuoden 1996 alueseuralistauksesta.  

Kajaanin Teknillisen Seuran yhdistettyjä pikkujouluja ja 60-vuotisjuhlia juhlittiin joulukuussa 
2013 Kajaanin Wanhalla Kerholla. Seuraavana vuonna käytiin yhdessä Kuopion Teknillisen 
Seuran kanssa ekskursiolla, kohteena Iisalmen teollisuuslaitokset Lunawood ja Normet. Kaja a-

                                                           
895  Suutari 1969 
896  https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2016/P_8818.html; 

https://www.prh.fi/stc/attachments/yhdistysrekisteri/yhdistykset_poistokuulutus_foreningar_avregistreringskungorel-
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897  Karjalainen 2013; Kajaanin Teknillinen Seura 2016, alueseurat.tek.fi/kajaanin-teknillinen-seura 25.6.2016 
898  Alhoniemi 1969 
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nilaisia oli matkassa ollut kaikkiaan kolme. Vapun tienoilla vietettiin ravintola Siriuksessa 
Wappuisaa TEKin ja seuran yhteistä jäseniltaa, ja syyskuussa oli vuorossa viinikurssi.

899
  

Helmikuussa 2015 Kajaanin Teknillinen Seura järjesti ekskursion Kuhmon teollisuuslaitoksille. 
Silloin vierailtiin Oy CrossLam Kuhmo Oy:ssä ja Kuhmo Oy:n sahalla. Höyrylaiva S/S Koutalla 
risteiltiin heinäkuussa, ja lokakuussa tehtiin ekskursio Transtech Oy:n Kajaanin Otanmäessä 
sijaitsevaan vaunutehtaaseen. Pikkujoulujen yhteydessä saunottiin joulukuussa; tilaisuuden 
ilmoitettiin olevan jäsenmaksun maksaneille ilmainen.

900
 

 

 

6.21 Tekniska Klubben i Jakobstad – Pietarsaaren Teknillinen Seura  

 

Tekniska Klubben i Jakobstad – Pietarsaaren Teknillinen Seura perustettiin vuonna 1955. Yhdistyk-
sellä oli alkuvuosinaan melko paljon yhteisiä tilaisuuksia Kokkolan Teknillisen Seuran kanssa, jopa 
seurojen yhdistämisestä keskusteltiin epävirallisissa yhteyksissä. Ekskursioyhteistyötä viriteltiin 
myös vaasalaisten kanssa.

901
  

Vuonna 1966 diplomi-insinööri B. Backman esitelmöi ajankohtaisaiheista insinöörijärjestöissä. 
Insinööri G. Falckin aiheena oli ”tehtaan tuotannosta” ja johtaja K. J. Tidström kertoi Oy Keppo 
Ab:n minkkitarhasta. Diplomiekonomi M. Mare esitelmöi vähittäiskaupasta ja aluesuunnittelusta 
sekä filosofian maisteri E. Mielonen neuvottelutaidosta ja ihmiskäsittelystä. Esitelmät olivat pää-
asiallisesti ruotsinkielisiä. Kokkolan Teknillisen Seuran kanssa oli tutustuttu Rukka Oy:n Kokkolan 
tehtaaseen, Vihannin kaivokseen sekä Kokkolan Osuusmeijeriin.

902
 

Vuoden 1967 kokouspaikkana oli Kaupunginhotelli. Toimittaja Bjarne Nygård esitelmöi yritysde-
mokratiasta, varatuomari C.-O. Homén laillisista ja laittomista lakoista ja diplomi-insinööri O. Lohi-
kosken aiheena oli ”insinöörit ja taloudellinen sekä liikkeenjohdollinen koulutus”. Oy Wilh. Schau-
man Ab:n tehtaaseen tutustuttiin toukokuussa, diplomi-insinöörit V. Rahkonen ja R. Bengs kertoi-
vat sulfaatti- ja jalostustehtaiden tuotannosta.

903
  

Kokkolan Teknillisen Seuran kanssa oli käyty huhtikuussa 1967 Vaasan Teknillisen Seuran vieraina 
Vaasassa, tutustumiskohteina Suomen Sokeri Oy, Oy Strömberg Ab ja Oy Bock Ab. Vierailun päät-
teeksi oli nautittu isäntien kanssa illallinen Kauppaseuralla. Toukokuussa Västerbottens tekniska 
föreningenin 25 jäsentä vieraili Pietarsaaressa; Pietarsaaren Teknillinen Seura toimi illallistilaisuu-
den isäntänä ja järjesti myös sight seeing -ajelun vierailleen.

904
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Vuonna 1978 Pietarsaaren Teknillinen Seura kutsui Kokkolan, Raahen ja Vaasan Teknilliset Seurat 
sekä Tekniska Klubben i Vasan ekskursiolle kaupunkiin. Tutustumiskohteena oli Oy Wärtsilä Ab:n 
Pietarsaaren tehtaan uusittu valimo. Illan päätteeksi saunottiin keskinäisen tutustumisen merkeis-
sä.

905
 

Pietarsaaren Teknillisen Seuran yhteystietoja ei ole päivitetty TEKin tietokantoihin useaan vuoteen, 
eikä yhdistykseen ole enää aikoihin saanut yhteyttä

906
. Vuoden 1996 alueseuralistauksessa sillä oli 

vielä puheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot, mutta yhteystietoja ei löytynyt enää vuonna 2015. 
Vuonna 2016 yhdistys poistettiin Tekniikan akateemiset TEKin alueseuralistauksesta.

907
 

Yhdistyslain muututtua heinäkuussa 2016 Patentti- ja rekisterihallitus aloitti laissa säädetyn pois-
tomenettelyn. Tekniska Klubben i Jakobstad – Pietarsaaren Teknillinen Seura ry oli poistettavien 
yhdistysten listalla, jolle lisätyistä noin 40 000 yhdistyksestä ei ollut ilmoitettu yhteystietoja yhdis-
tysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

908
 

 

 

6.22 Varkauden Teknillinen Seura  

 

Vuonna 1963 perustettu Varkauden Teknillinen Seura 
kertoo Internetsivuillaan pyrkivänsä edistämään tekniikan 
tuntemusta ja toimimaan tekniikan ja teollisuuden yleis-
ten edellytysten kehittäjänä. Yhdistys toteaa lyhyellä ko-
tisivullaan myös toimivansa jäsentensä yhdyssiteenä tuki-
en heidän yhteisiä harrastuksiaan ja ylläpitäen teekkari-
henkeä. Jäsentilaisuuksia yhdistys kertoo järjestävänsä 
noin kaksi kertaa vuodessa.

909
 

Vuoden 1966 maaliskuussa varkautelaiset järjestivät sitsit 
Kinkamossa. Vuosikokouksessa diplomi-insinööri P. Man-
nio esitelmöi pienteollisuuden ongelmista ja lokakuussa 
diplomi-insinööri M. Kaari kertoi Suomen Teknillisen Seu-
ran toiminnasta. Marraskuisessa vaalikokouksessa arkki-

                                                           
905  Soininen ja Lassila 1978 
906  Karjalainen 2013 
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tehti R. Vuolle-Apiala valaisi Varkauden kaavoituskysymyksiä ja maaliskuussa 1967 ammattikasva-
tusneuvos Rousi esitelmöi teknillisen koulutuksen kehitysnäkymistä.

910
 

Vuoden 1985 tilintarkastajat toteavat kertomuksessaan pystyneensä seuraamaan Varkauden Tek-
nillisen Seuran hallintoa vain ulkomuistista, sillä käytettävissä ei ollut ollut pöytäkirjoja. Kaiken 
kuitenkin muisteltiin sujuneen moitteettomasti, mitä nyt ainoan seuran omistaman irtaimen omai-
suuden eli Hölökyn kohtalo oli jäänyt epäselväksi. Tilintarkastajat luottivat kuitenkin tämän asian 
selviävän vuosikokouksessa.

911
 

Vuoden 1990 aktiviteeteistaan yhdistys raportoi STS/KALin alueseurojen neuvottelupäivillä ol-
leensa erittäin aktiivisesti mukana abiturienttien informaatiotilaisuuksissa. Yhteistyötä oli yritetty 
insinöörien ja ekonomien kanssa.

912
 

Yhdistyslaki muuttui heinäkuussa 2016, ja Patentti- ja rekisterihallitus aloitti laissa säädetyn pois-
tomenettelyn heti lainmuutoksen tultua voimaan. Myös Varkauden Teknillinen Seura ry oli pääty-
nyt tälle poistettavien listalle, jolle lisätyistä noin 40 000 yhdistyksestä ei ollut ilmoitettu yhteystie-
toja yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

913
 Yhdistyksen vuoden 2016 puheenjohtajan mukaan 

vuonna 1964 perustettu seura oli tehnyt edellisen kerran yhdistysrekisteri-ilmoituksen vuonna 
1964. 

 

 

6.23 Raahen Teknillinen Seura  

 

Vuonna 1965 perustetun Raahen Teknillisen Seuran tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssi-
teenä, tukea heidän yhteisiä pyrkimyksiään ja harrastuksiaan, edistää teknillisiä tieteitä, tekniikkaa 
ja teollisuuden kehityksen yleisiä edellytyksiä, edustaa alan asiantuntemusta sekä toimia talous-
elämän yleisten edellytysten kehittämiseksi erityisesti toimialueellaan.

914
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura kertoo Internet-sivuillaan järjestävänsä kokous-, esitelmä- 
ym. tilaisuuksia sekä ylläpitää yhteyksiä muihin teknillisiin yhdistyksiin.

915
 Seuran 2000-luvun alussa 

ylläpidetyt kotisivut ovat toimijoiden vaihtumisen myötä supistuneet yhteen sivuun Tekniikan 
akateemiset TEKin palvelimella. 

                                                           
910  Suomen Teknillinen Seura 1966; Monni 1968 
911  Lampi 1989: 16 
912  Hirvikallio 1990: 3 
913  https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2016/P_8818.html; https://www.prh.fi/stc/attachments/yhdistysrekisteri/yh-

distykset_poistokuulutus_foreningar_avregistreringskungorelse_2016.pdf; https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2016/ 
P_9242.html 8.9.2016 

914  Raahen Teknillinen Seura 2016, alueseurat.tek.fi/raahen-teknillinen-seura 26.6.2016; Kuutila, Niemelä, Niemelä, Nikula 
ja Pakkanen 1980: 110 

915  Raahen Teknillinen Seura 2016, alueseurat.tek.fi/raahen-teknillinen-seura 26.6.2016 
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Raahen Teknillisen Seuran toisena toimintavuonna 1966 diplomi-insinöörit Jaakko Lautjärvi, Reino 
Mäkelä ja Erkki Suhonen esitelmöivät havainnoistaan Itävallan, Neuvostoliiton ja Englannin teräs-
teollisuudesta. Insinööri Onufriev kertoi teräsrakenteiden käytöstä Neuvostoliitossa. Lokakuussa 
vierailukohteena oli Rikkihappotehtaat Oy, ja marraskuussa diplomi-insinöörit Esko Erkkilä, Jaakko 
Lautjärvi ja Eino Erkko kertoivat rauta-, hiiliteräs- ja erikoisteräslaaduista. Vuonna 1968 oli tutus-
tuttu Vihannin kaivoksiin, ja sekä kuntaliitosasiat että omakotitalojen rakentaminen ja sähköistys 
olivat puhuttaneet kokousaiheina.

916
 

Vuonna 1988 Raahen Teknillinen Seura järjesti ekskursiomatkan Unkariin. Ulkomaanekskursioille ei 
ollut sittemmin ollut kiinnostusta, mutta vuoden 1992 alueseurojen neuvottelupäivillä seuran 
edustajat kertoivat karhunammuntaan osoitetun suurta mielenkiintoa.

917
 

Seuran 30-vuotispäiviä vietettiin lokakuussa 1995. Syyskokous järjestettiin Rannikon Konetekniikka 
Oy:n tiloissa. Seuraavan vuoden kevätkokous pidettiin TH-Elektroniikka Oy:ssä. Tekniikanedistä-
mistarkoituksessa seura oli mukana perustamassa tutkimus- ja koulutustoimintaa tukevaa Pehr 
Brahen säätiötä. Jäsenrekisterin päivitys Access-tietokantaan oli aloitettu tuolloin, samoin asian-
tuntijarekisterin kokoaminen. Huhtikuussa osallistuttiin Pk-yritysten menestystekijät -luento-
tilaisuuteen.

918
  

 

 

6.24 Savonlinnan Diplomi-insinöörit ja Arkkitehdit 

 

Savonlinnan Diplomi-insinöörit ja Arkkitehdit on viettänyt hiljaiseloa viime vuosikymmenet, esi-
merkiksi vuonna 2013 Karjalaisen

919
 artikkelissa myös sen todettiin ”odottavan elvytystä”. Tälle-

kään yhdistykselle ei löytynyt lainkaan yhteystietoja vuonna 2015 ja vuonna 2016 yhdistys poistet-
tiin Tekniikan akateemiset TEKin Internet-sivupäivityksen yhteydessä alueseuralistauksesta. Suo-
men Teknillisen Seuran vuosien 1987 ja 1988 alueseuralistauksiin oli vielä ilmoitettu sekä puheen-
johtajan että sihteerin yhteystiedot.

920
 

Savonlinnan Diplomi-insinööreille ja Arkkitehdeille ei löydy julkisista lähteistä myöskään perusta-
misvuotta. Yhdistys saattaa olla viimeisimpiä perustetuista alueseuroista, sillä sitä ei löydy myös-
kään vuosien 1965 ja 1977 alueseuralistauksista. Vuoden 1989 alueseuralistauksessa seura on 
mainittu puheenjohtajansa ja sihteerinsä yhteystietojen kera, vuoden 1991 listaukseen oli tehty 
kuulakärkikynämerkintä, etteivät edellä mainitut toimineet tehtävissä enää, mutta seuraajien yh-
teystietoja ei ollut. Vaikuttaa siltä, että alueseura olisi jäänyt poikkeuksellisen lyhytikäiseksi.

921
  

                                                           
916  Suomen Teknillinen Seura 1966; Nikula 1969 
917  Siitonen 1989b: 1; Hirvikallio 1992: 2 
918  Raahen Teknillinen Seura 1996; Virtanen 1996: 3 
919  Karjalainen 2013 
920  Vuoksenlaakson Teknillinen Seura 2013: vts.tek.fi/content/historia 26.6.2016 
921  Suomen Teknillinen Seura 1965; Suomen Teknillinen Seura 1977b 
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Yhdistyslaki muuttui heinäkuussa 2016, ja Patentti- ja rekisterihallitus aloitti laissa säädetyn pois-
tomenettelyn heti lainmuutoksen tultua voimaan. Savonlinnan Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit ry 
oli tällä poistettavien listalla, jolle lisätyistä noin 40 000 yhdistyksestä ei ollut ilmoitettu yhteystie-
toja yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

922
 

 

 

6.25 Helsingin Teknillinen Seura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 50 Helsingin Teknillisen Seuran perustamismuistion kansilehti 3.3.1965

923
 

                                                           
922  https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2016/P_8818.html; https://www.prh.fi/stc/attachments/yhdistysrekisteri/yh-

distykset_poistokuulutus_foreningar_avregistreringskungorelse_2016.pdf; https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2016/ 
P_9242. html 8.9.2016 

923  Voionmaa 1965 
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Helsingin Teknillisen Seuran perustamistarve nousee aina toisinaan esiin keskusteluissa, asuuhan 
pääkaupunkiseudulla yli puolet Suomen tekniikan akateemisista. Viimeksi asian nostivat esiin tam-
perelaiset Tekniikan akateemiset TEKin valtuustoaloitteessaan vuonna 2015.  

Helsingin Teknillisen Seuran perustaminen eteni sääntöluonnosvaiheeseen vuonna 1965 (ks. kuva 
50). Syytä lopullisen perustamisen tekemättä jättämiselle ei aikakirjoista löydy, mutta yhtenä syy-
nä voi arvailla olevan esimerkiksi kysymyksen Suomen Teknillisen Seuran varojen jakamisesta 
emoyhteisön ja uuden alueseuran kesken, toisena ehdotuksen lakkauttaa osa vakiintuneista STS:n 
kerhoista ja sulauttaa niiden toiminta uuteen Helsingin Teknilliseen Seuraan. Tästä kerhojenlak-
kauttamisehdotuksesta tosin loppuvuoden 1965 muistioiden mukaan luovuttiin.

924
 

Helsingin Teknillinen Seura suunniteltiin perustettavaksi Suomen Teknillisen Seuran jäsenyhdistyk-
seksi, jolloin sen jäsenyyden edellytyksenä olisi ollut jäsenyys myös STS:ssä, toisin kuin yhteisö-
jäsenstatuksella toimivien itsenäisten alueseurojen kohdalla. Yhdistys olisi kuitenkin ollut itsenäi-
nen rekisteröity yhdistys omine hallintoelimineen ja talouksineen, ja myös STS:n yhteisöjäsen mui-
den alueseurojen tavoin.

925
 

 

 

6.26 Alueseurojen kehitys 1900-luvun puolivälistä nykypäivään 

 

Vuonna 1947 perustettiin kolme alueseuraa: Lahden Diplomi-insinöörit ja Arkkitehdit, Lappeen-
rannan Teknillinen Seura sekä Turun Teknillinen Seura. Samana vuonna aloitettiin myös paikallis-
ten teknillisten seurojen lyhyiden uutisten julkaiseminen lehden omassa osastossa. Ensimmäisessä 
artikkelissa esiteltiin lyhyesti Jyväskylän, Kokkolan, Porin, Tampereen ja Vuoksenlaakson Teknillis-
ten Seurojen, Vaasan Teknikkojen Seuran sekä Kymenlaakson Teknillisen, Pohjois-Karjalan Insinöö-
ri- ja Lapin Insinööri- ja arkkitehtiyhdistyksen johtokunnat yhteystietoineen.

926
  

Kanta-Hämeen Teknillinen Seura perustettiin vuonna 1949. Lisäksi ”ryijyrouvien” nimellä toimineet 
Suomen Teknillisen Seuran jäsenten puolisot rekisteröivät yhdistyksensä nimellä Insinöörien rou-
vat. Vaikka kyseessä on rekisteröity yhdistys, käsitellään sitä historiallisista syistä vielä 2010-
luvullakin TEKin alaisena kerhona, jolle maksetaan kerhotukea. Paikallisten alueseurojen rouvayh-
distykset toimivat omilla varoillaan – sen ajan kuin toimivat.

927
  

Tällaisia rouvaseuroja, joiden jäsenten yhteinen nimittäjä oli puolison jäsenyys paikkakunnan tek-
nillisessä seurassa, oli aikoinaan ainakin Vaasassa, Lahdessa, Porissa, Turussa, Jyväskylässä, Kokko-
lassa ja Oulunlaaksossa sekä Vuoksenlaaksossa

928
. Vilkkainta teknillisten seurojen naisten toiminta 

                                                           
924  Voionmaa 1964; Voionmaa 1965 
925  Voionmaa 1965 
926  Teknillinen Aikakauslehti 1947c: 35–36 
927  Teknillinen Aikakauslehti 1950c: 205 
928  ks. esim. Pöyry 1975a:1; Järvenperä 1969: 3 
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oli 1950–1960-luvuilla useimpien hiipuessa pois viimeistään 2000-luvulle tultaessa. Porin Teknisen 
seuran jäsenten puolisoista koostuva seura toimi vielä tutkimusvuonna 2016 ja on nykyisin nimel-
tään Teklat, aiemmin Porin insinöörien rouvat

929
. 

1950-luvulla perustettiin seuraavat kaksi alueseuraa, Suur-Savon diploomi-insinöörit ja -arkki-
tehdit, sittemmin Suur-Savon Teknillinen Seura heti vuonna 1950 ja Kajaanin Teknillinen Seura 
kolme vuotta myöhemmin.

930
 Teknillisen Aikakauslehden huhtikuun 1951 numerossa kiinnitettiin-

kin huomiota yhdistysten lukumäärän nopeaan lisääntymiseen; esitettiin jopa kysymys, ovatko 
kaikki yhdistykset välttämättömiä, kun liityttäväksi saattoi tulla pääseura STS, ammattialan yhdis-
tys, paikallinen teknillinen seura, Valtion Diploomi-insinöörien Liitto, Kunnallisteknillinen yhdistys 
”tai jokin muu”, jopa rinnakkain suomen- ja ruotsinkielisinä.

931
 

Vuoden 1960 alussa oli alueseuroissa jäseninä kaikkiaan noin 2 400 diplomi-insinööriä (73 %) tai 
muita tekniikan alan harjoittajia, lähinnä opistoinsinöörejä. Silloisesta insinöörikunnasta tämä oli 
noin 20 %, eli suhteellinen osuus oli selvästi nykyistä isompi.

932
  

 
 

Kuva 51 Alueseurojen jäsenmäärät vuonna 1959
933 

                                                           
929  Porin Teknillinen Seura 2016, www.porinteknillinenseura.fi 26.6.2016 
930  Teknillinen Aikakauslehti 1950c: 205 
931  Teknillinen Aikakauslehti 1951f: 181 
932  Halonen 1960: 491 
933  Halonen 1960: 491 
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Halonen
934

 kiinnittää vuoden 1960 artikkelissaan huomiota paikallisten insinööriyhdistysten eli 
alueseurojen ”otteen herpaantumiseen” ja toiminnan vaikeutumiseen: jäsenmäärän kasvu oli hei-
kentynyt merkittävästi. Hän toteaakin olevan täysin ymmärrettävää, että paikallisten yhdistysten 
on omin voimin useissa tapauksissa lähinnä jäsenmäärän pienuudesta johtuen ”varsin hankala 
ylläpitää nykyoloissa jäsenkuntaa kiinnostavaa toimintaa”. Toisaalta oli tunnustettava, että kes-
kusjärjestöjen yhteys paikallisyhdistysten toimialueiden jäsenistöön (joita aiemmin kutsuttiin maa-
seutujäseniksi) oli varsin heikko. 

Edellä kuvattujen hankaluksien johdosta Halonen
935

 nosti esiin ajatuksen paikallisyhdistysten 
eräänlaisesta kollektiivijäsenyydestä pääseuroissa, joksi sittemmin muodostuikin 1960-luvun puoli-
välissä alueseurojen yhteisöjäsenyys Suomen Teknillisessä Seurassa.

936
 Nyttemmin tätä yhteistyötä 

harjoitetaan Tekniikan akateemiset TEKin vuotuisten kerho- ja alueseurapäivien muodossa. 

Yhtenä yleisenä ongelmana tapahtumien järjestämisessä on vuosikymmenestä toiseen ollut toi-
mintarahoituksen niukkuus. Suomen Teknillisen Seuran alueseurayhteenvedossa vuodelta 1965 
todetaan vain parin kolmen alueseuran olevan ”varoissaan” muiden eläessä enemmän tai vähem-
män ”kädestä suuhun”.

937
 Sama varojen niukkuus on seurannut alueseuroja tälle vuosituhannelle 

saakka, tosin nykyisin alueseurat saavat anomuksesta pienen, toimintaa silti suuresti helpottavan 
parin sadan euron vuotuisen toimintamäärärahan Tekniikan akateemiset TEKiltä. 

Alueseurat kokivat vaikeuksia jäsenkuntansa aktivoimisessa jo 1960-luvulla, eikä tilanne kohentu-
nut 1970-luvullakaan. Vuoden 1975 yhteisöjäsenten neuvottelukokouksen pöytäkirjassa todetaan, 
että ”yhteisenä piirteenä kaikissa alueseuroissa oli jäsenkunnan passiivisuus, kokousten osanotta-
jamäärä vaihteli n. 10…30 % jäsenmäärästä”

938
. Toki yli 400 hengen yhdistyksellä kymmenisenkin 

prosenttia vaikuttaisi perin suurelta tavoitetulta jäsenmäärältä, mutta ymmärrettävästi pienin, 
nelikymmenjäseninen alueseura koki turhautumista.  

”Osallistumisinnon laimentumiseen” palataan käytännössä kaikkien alueseurojen toimintakerto-
muksissa vuosikymmenestä toiseen. Jopa jäsenmäärältään suurimmalla, Tampereen Teknillisellä 
Seuralla, oli vuodesta toiseen samoja jäsenkunnan aktivoimisongelmia kuin sitä selvästi pienem-
millä teknillisillä seuroilla. Vuonna 1981 tamperelaiset kirjasivat ylös seuraavaa: ”Seuran toiminta 
on kauden [1980–1981] aikana ollut hieman aneemista. Kokousaktiviteetti on kauden aikana las-
kenut edellisistä kausista. Huippu saavutettiin kevätkokouksessa, jossa oli mukana 12 seuran akti-
vistia.”

939
 

Yleisesti ottaen on vuosien varrella käydyissä alueseurapäiväkeskusteluissa ja seurojen toiminta-
katsauksissa noussut esiin, että järjestettyjen tavanomaisten jäsentilaisuuksien keskimääräinen 
osallistujajoukko on seuran koosta riippumatta 15–20 henkilöä. Vuosijuhlat, erityiset seminaarit ja 
suurtapahtumat houkuttelevat paikalle parhaimmillaan kymmenittäin, jopa pari sataa osallistujaa, 
mutta ekskursiokohteen tai kokousesitelmän täytyy olla poikkeuksellinen, jotta nelisenkymmentä-
kään jäsentä saapuisi paikalle vaikkapa nykyisellään 365-jäsenisestä Vaasan Teknillisestä Seurasta.  

                                                           
934  Halonen 1960: 493 
935  Halonen 1960: 493 
936  Kaario 1966: 32 
937  Suomen Teknillinen Seura 1965 
938  Pöyry 1975a: 1 
939  Seppälä 1983: 80 
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Osa alueseuroista hyväksyy jäsenkuntansa passiivisuuden ja toteuttaa suunnittelemansa tilaisuu-
den vaikkapa johtokunnan puolikkaan voimin, osa peruu pettyneenä ekskursionsa, ellei ilmoittau-
tuneita ole tavoiteltua pariakymmentä. Toki on järjestäjien kannalta noloa, ellei esimerkiksi yritys-
vierailulle osallistu kuin kourallinen ihmisiä ja heistäkin osa vain ”viran puolesta”, mutta pääosalle 
jäsenkuntaa lienee olennaisinta se, että mahdollisuus on tarjottu. 

Toisaalta alueseurapäivillä 1991 todettiin, että joidenkin alueseurojen johtokuntien suuri vaihtu-
vuus oli ongelma: syntyi toimintaa haittaavia katkoksia. Erityisen hankalaksi tilanne koettiin silloin, 
”kun jäsenkunnan enemmistö on aktiivisempi kuin johtokunta”.

940
 Tällainen tilanne edellyttää jo 

todella passiivista johtokuntaa ja toiminnan melko täydellistä pysähtyneisyyttä. 

Myös Suomen Teknillisen Seuran, nyttemmin Tekniikan akateemiset TEKin kerhojen toiminta-
aktiivisuus on vaihtelevaa. On hyvinkin vilkkaasti toimivia kerhoja, ja sitten niitä, joille ei enää löydy 
edes yhteystietoja. Saman ongelman parissa painittiin myös vuonna 1974, jolloin STS:n valiokunti-
en puheenjohtajien ja sihteerien, kerhojen ja yhteisöjäsenten neuvottelukokouksessa evästettiin 
STS:n hallitusta saneeraamaan kerhotoimintaa.

941
  

Kerhotoiminnan saneeraus suunniteltiin tapahtuvaksi kolmessa vaiheessa: ensin olisi aktivoitava 
jäseniä mukaan kerhotoimintaan lehti-ilmoituksin, sitten otettava selville viimeksi toimineet pu-
heenjohtajat ja sihteerit ja tiedusteltava heidän mielipidettään toiminnan jatkamisesta tai lakkaut-
tamisesta, ja lopuksi, ”elleivät edellä mainitut toimenpiteet tuota tulosta”, suoritettava joidenkin 
kerhojen lakkauttamisia ja yhdistämisiä. Vastaava ”saneeraus” tai ainakin aktivointi saattaisi olla 
tarpeen myös tällä vuosikymmenellä.

942
  

”STS-kuulumisten” numerossa 5/1974 tiedusteltiin lukijoilta henkilötietojen muutoskortin takasi-
vulla kolme alueseurojen toimintaan liittynyttä asiaa; vastauksia tutkija oli saanut viitisenkymmen-
tä, eivätkä ne antaneet kovinkaan ruusuista kuva alueseurojen toiminasta saati niiden tiedotus-
toiminnan aktiivisuudesta: molemmat koettiin kovin passiivisiksi. Koivunen raportoi tuloksista 
Suomen Teknillisen Seuran yhteisöjäsenten neuvottelukokouksessa maaliskuussa 1975 yrittäen 
motivoida alueseuroja kirjoittamaan kokouksissaan pidetyistä esitelmistä tiedotusvälineitä varten 
yhteenvetoja.

943
 

Vuoden 1990 STS/KALin alueseurojen neuvottelupäiville toimittamissaan toimintakatsauksissa 
monet alueseurat mainitsivat jakavansa stipendejä opiskelijoille. Opiskelijastipendejä ovat vuosien 
varrella jakaneet toimintakatsaustensa mukaisesti Kokkolan, Oulun, Tampereen, Lappeenrannan, 
Varkauden ja Vuoksenlaakson sekä Vaasan Teknilliset Seurat. Näistä Vaasan ja Tampereen Teknilli-
sillä Seuroilla oli jo tuolloin erillinen stipendirahasto.

944
  

Nykyään lähes kaikki alueseurat toimivat sosiaalisessa mediassa edes jossain määrin. Kahta yhdis-
tystä lukuun ottamatta ne kaikki ovat vähintään Internetissä: Suur-Savon Teknillinen Seura ja Tu-
run Teknillinen Seura ovat ainoat toiminnassa olevat teknilliset alueseurat, joilla ei ole Internet-
sivuja käytössään. 

                                                           
940  Hirvikallio 1991: 1 
941  Lauri 1974 
942  Lauri 1974 
943  Koivunen 1975 
944  Hirvikallio 1990: 2–4; ks. Suomen Teknillinen Seura 1965 
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Kuva 52 Suomen Teknillisen Seuran alueseurakysely vuonna 1974 

 

 

Tekniikan akateemiset TEKin kerhoista
945

 kahdeksalla ei ole lainkaan internet-sivuja, kahden sivuja 
ei ole päivitetty tällä vuosikymmenellä ja kymmenellä on toimivat Internet-sivut. Lisäksi kerholis-
tauksessa on kaksi lähinnä liittotason toimijaa, Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemi-
set MAL ja Sairaalafyysikot ry, jotka omien kyselyvastauksensakaan perusteella eivät koe itseään 
varsinaisesti TEKin kerhoiksi, mutta joilla edunvalvontayhteisöinä toki on omat Internet-sivunsa. 

                                                           
945  ks. esim. Tekniikan akateemiset TEK 2016b: https://www.tek.fi/fi/tek/jasenten-yhteiso/alueseurat; https://www.tek.fi/ 

fi/tek/jasenten-yhteiso/kerhot 29.6.2016 
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Taulukko 5 Tekniikan akateemiset TEKin kerhojen ja teknillisten alueseurojen Internet-sivujen 
tilanne vuonna 2016

946
  

 

Alueseuralla/ 
kerholla on 
www-sivut 

alueseuralla/ 
kerholla ei ole 

www-sivuja 

alueseura/ 
kerho ei ole 
toiminnassa 

Jyväskylän Teknillinen Seura x 
  Kajaanin Teknillinen Seura x 
  Kanta-Hämeen Teknillinen Seura x 
  Kokkolan Teknillinen Seura  x 
  Kuopion Teknillinen Seura x 
  Kymenlaakson Teknillinen Yhdistys 

  
x 

Lahden diplomi-insinöörit ja arkkitehdit x 
  Lapin Insinööri- ja arkkitehtiyhdistys x 
  Lappeenrannan Teknillinen Seura x 
  Oulun Teknillinen Seura  x 
  Pietarsaaren Teknillinen Seura 

  
x 

Pohjois-Karjalan Teknillinen Seura x 
  Porin Teknillinen Seura  x 
  Raahen Teknillinen Seura x 
  Rauman Teknillinen Seura x 
  Savonlinnan Diplomi-insinöörit ja Arkkitehdit   x 

Suur-Savon Teknillinen Seura 
 

x 
 Tampereen Teknillinen Seura x 

  Tekniska Klubben i Vasa 
  

x 

Turun Teknillinen Seura 
 

x 
 Vaasan Teknillinen Seura x 

  Varkauden Teknillinen Seura x 
  Vuoksenlaakson Teknillinen Seura x 
  AboaTEK x 
  Akateeminen Teekkarikerho 

 
x 

 Arkkitehtikerho 
 

x 
 Biotekniikan kerho 

  
x 

DIAS-kilta 
 

x 
 Graafinen kerho x 

  Heinolan DiA-kerho 
  

x 

Ilmailuinsinöörien kerho x 
  Insinöörien rouvat 

 
x 

 KESSU x 
  LVI-kerho 

 
x 

 Maanmittausinsinöörien kerho 
 

x 
 MULJU 

 
x 

 Naispolyteekkarit x 
  Rakentajainkerho 

 
x 

 Suomen suunnittelevien maantieteilijöiden liitto SUM x 
  TEKin Yrittäjäklubi x 
  TEKNA naisakatemia x 
  Traficum x 
  Turun DI-kerho x 
                                                             

946  ks. esim. Tekniikan akateemiset TEK 2016b: https://www.tek.fi/fi/tek/jasenten-yhteiso/alueseurat; https://www.tek.fi/ 
fi/tek/jasenten-yhteiso/kerhot 29.6.2016 
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7 KILPAILUN VUODET 

 

Vaikka merkkejä jäsenkunnan aatteellista yhdistystoimintaa kohtaan 
tunteman kiinnostuksen hiipumisesta oli havaittavissa jo 1960-luvulta 
lähtien, viimeistään 1990-luvun laman koittaessa jouduttiin myöntä-
mään, että jäsenyhdistystoiminta sellaisena, kuin se vuosikymmeniä 
sitten yhdistyksiä perustettaessa oli, ei tavoittanut enää nykyajan jäsen-
kuntaa. Esimerkiksi sotienjälkeisenä aikana ekonomikunta myi erilaisia 
hyödykkeitä rahoittaakseen kauppakorkeakouluopetusta ja kootakseen 
alkupääomaa Liikesivistysrahastoa varten – nykyekonomeista ehkä har-
va yhdistystoiminta-aktiivikaan osallistuisi moisiin talkoisiin.  

Toki maailma on muuttunut muutenkin: tupakanmyynti jo itsessään 
koettaisiin epäeettiseksi toiminnaksi, eikä nailonsukilla nykyisin saataisi 
aikaan kovinkaan suuria voittokertymiä. Nykyiset varojenkeruutavat 
osakekauppoineen ja rahasto-osuuksineen ovat mahdollisesti epäyhtei-
söllisempiä kuin vuosikymmenten takaiset myyjäiset, mutta taloudelli-
sessa ja ajankäyttömielessä usein vanhoja keinoja tehokkaampia. 

Jäsenpotentiaalin ajasta kilpailevat lukuisat muut virikkeet ja työ vie yhä enemmän vapaa-aikaa 
jatkuvan tavoitettavuuden kautta. Jäsenyhdistysten aiemmalla yhteisöllisyydellä ei ole enää riittä-
västi annettavaa nykypäivänä, ellei toimintaa suunnata olosuhteiden muuttuessa aina uudelleen. 
Ydinprosessien löytäminen ja kiteyttäminen voi vielä pelastaa osallistujapulasta kärsivät alueyhdis-
tykset.  

Yhdistysten on kyettävä tekemään päätös siitä, mitä niiden ydintoiminta on: etenkään pienet yh-
distykset eivät voi tarjota kovinkaan laajaa jäsentilaisuuskirjoa, vaan niiden on keskitettävä vähät 
voimavaransa omia jäseniään houkuttelevalla tavalla. Toisaalla tämä voi tarkoittaa keskittymistä 
ensisijaisesti ammatilliseen kehittymiseen, toisaalla virkistystoimintaan, mutta täysin yksipuoliseksi 
ei toimintaa kannata suunnata, sillä ajat ja toimijat vaihtuvat ja muuttuvat jatkossakin. 

 

 

7.1  Suomen Teknillinen Seura yhteiskunnan muutoksessa 

 

Vuonna 1962 puhutti taksatoiminta. Suomen Teknillisen Seuran hallitus koki, ettei seura aatteelli-
sena järjestönä voinut osallistua työmarkkinakysymyksiin, vaan että se saattoi insinöörien tehtäviä 
koskevissa kysymyksissä ainoastaan edustaa asiantuntemusta. Toisaalta koettiin, että järjestön 
velvollisuutena oli huolehtia siitä, että insinööri ja hänen työnsä saavat osakseen parhaan mahdol-

Kilpailun 
vuodet 

uudet haasteet 
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lisen arvonannon – ”ja silloin ei voida välttyä siltä, että puhutaan myös palkkioista ja palkkioperus-
teista”. Heräsikin kysymys siitä, mitä Suomen Teknilliseltä Seuralta odotettiin.

947
 

Myös Itä-Suomeen eli ”Kuopion ja Joensuun mielipahaksi” Lappeenrantaan perustettavaksi suunni-
teltu teknillinen tiedekunta aiheutti voimakkaita kannanottoja. Nyt vastustettiin resurssien riittä-
mättömyyteen vedoten vuorostaan Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun perustamista.

948
 

Samoihin aikoihin kannustettiin Suomen Teknillisen Seuran jäseniä liittymään takausrenkaaseen, 
so. takaamaan opintolainoja teekkareille. Myös ylioppilastulva huolestutti.

949
 

Aiemmin ”maaseudun teollisuuspaikkakunnille” suuntautunut kesäkokous järjestettiin elokuussa 
1962 Helsingissä. Kauppa- ja teollisuusministeri T. A. Wiherheimo esitelmöi Suomen talouselämän 
nykyvaiheesta. Kaupungin vastaanotto järjestettiin kaupungintalossa ja illallistanssiaiset Kulosaa-
ren Casinolla.

950
 

Suomen Teknillisen Seuran valtuuston kokoonpano oli kasvanut ennakoitua suuremmaksi jäsen-
määrän lisääntymisen myötä: jokaisesta vaalipiiristä valittiin yksi edustaja aina alkavaa 50 jäsentä 
kohti, ja siten valtuuston kokoonpano oli kasvanut 62:sta vuoteen 1962 tultaessa jo 81:een. Vuon-
na 1964 sääntöjä muutettiin ja valtuutettujen lukumäärä rajoitettiin 50:een. Samalla mukaan otet-
tiin kuitenkin myös yhteisöjäsenten piiristä valitut valtuutetut, yksi kustakin yhteisöjäsenalue-
seurasta.

951
 

Teknillisen korkeakoulutuksen kehittäminen oli alusta saakka Suomen Teknillisen Seuran erityisen 
mielenkiinnon kohteena. Varsinkin 1950-luvulla seura järjesti aktiivisesti täydennyskoulutuskursse-
ja, ja vuonna 1963 ne keskitettiin vasta-
perustettuun Insinöörijärjestöjen Koulu-
tuskeskukseen (INSKO), joka toimikin 
aktiivisesti aina vuoteen 1993 saakka, 
jolloin se liitettiin AEL:ään eli entiseen 
Ammattienedistämislaitokseen.

952
 

Vuoden 1964 kesäkokouspaikkakun-
naksi valittiin Lahti. Lahden konserttita-
lon juhlasalissa kaupunginjohtaja Olavi 
Kajala esitelmöi Lahden teknillisestä 
kehityksestä, yli-insinööri Väinö Immo-
nen Lahden talousalueen kehityksestä, 
pankinjohtaja Olli Kaila pääomakysy-
myksestä avoimen markkinatalouden 
vallitessa ja diplomi-insinööri Urpo Ratia 
ajankohtaisista kehitystoimenpiteistä 
insinöörin näkökulmasta. Perinteiseen 

                                                           
947  Kaario 1962: 52; Paavola 1963: 55; Kaario 1963: 75 
948  Skooppi 1962: 78; Rahola 1962: 533 
949  Teknillinen Aikakauslehti 1962b: 135; Teknillinen Aikakauslehti 1962c: 255; ks. myös Teknillinen Aikakauslehti 1966g: 

15, 16 
950  Teknillinen Aikakauslehti 1962d: 592 
951  Teknillinen Aikakauslehti 1966f: 15; Teknillinen Aikakauslehti 1966e: 16 
952  Hilska 1966: 22; ks. myös AEL 2016, https://www.ael.fi/tietoa-aelsta/historia 10.4.2016 
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tapaan ohjelmaan kuului kiertoajelu ja tutustumiskäyntejä paikkakunnan teollisuuslaitoksiin, kuten 
Mallasjuoman tehtaisiin ja Oululaisen suurleipomoon

953
.  

 

Kuva 53 STS:n kesäkokous Naantalissa vuonna 1964
954 

 

Helmikuussa 1965 pohdittiin Suomen Teknillisen Seuran uusia tehtäviä. Jäsenmäärä oli ylittänyt 
5 000 ja oli aloitettu yhteistyö teknillisten alueseurojen kanssa. Ensimmäiset yhteisöjäsenet, kym-
menen itsenäistä alueseuraa, olivat virallisesti liittyneet STS:n piiriin. Myös STS:n sosiaalivaliokunta 
oli nimetty, ja tämän koettiin aiheuttavan vielä vaikeita vaiheita: insinöörikunnan yhteiskunnallista 
arvostusta ja sosiaalista asemaa koskevien kysymysten esille ottamisen koettiin ”helposti johtavan 
tunneperäisiin reaktioihin ja tuovan kärjistettynä esille idealismin ja taloudellisten etujen väliset 
ristiriidat”. Myös tarve insinöörien taloudelliseen ja yrittäjyyskoulutukseen herätti puheenvuoro-
ja.

955
 

Koska Suomen Teknillisen Seuran uudeksi jäsenryhmäksi oli nostettu yhteisöjäsenyys, esiteltiin 
STS:n piiriin liittyneet alueseurat Teknillisessä Aikakauslehdessä ”STS:n yhteisöjäsenet esittäyty-
vät” -artikkelisarjassa. Ensimmäisenä esittäytyi ensimmäisenä liittynyt Porin Teknillinen Seura ry 
toukokuussa 1965, heinäkuussa oli Kuopion Teknillisen Seuran vuoro.

956
 

                                                           
953  Teknillinen Aikakauslehti 1964: 59 
954  Teknillinen Aikakauslehti 1964: 59 
955  Kaario 1965: 19; Vesihiisi 1965: 32 
956  Reijonen 1965a: 87–91; Reijonen 1965b: 30–32 
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Tuore diplomi-insinöörit ja arkkitehdit -matrikkelikin valmistui, ja jälleen käytiin painoksen ensim-
mäinen kappale luovuttamassa tasavallan presidentti Urho Kekkoselle henkilökohtaisesti. Delegaa-
tio kävi luovuttamassa matrikkelin myös 50-vuotispäiväänsä viettäneelle STS:n entiselle toiminnan-
johtajalle, professori R. S. Haloselle sekä kauppa- ja teollisuusministeri T. A. Wiherheimolle.

957
 

Kesäpäiville lähdettiin vuonna 1965 Turkuun, jossa ohjelmassa oli tekniikan lisensiaatti Matti Ratun 
lyhyen tervehdyksen jälkeen kiertoajelu kaupungissa. Lounaan ja tehdaskierroksen jälkeen oli rou-
ville järjestetty kampaaja ja miehille saunomismahdollisuus. Auran Panimo oli huolehtinut saunojil-
le olutkoreja. Pääesitelmöitsijänä oli ASEAn toimitusjohtaja Curt Nicolin, ja yritysvierailuiden tutus-
tumiskohteina Kestilän Pukimo Oy, Neste Oy, Crichton-Vulcan, Huhtamäki-yhtymä, Wallac Oy, 
Turun Veneveistämö Oy ja toisen kokouspäivän lounasisäntä Paraisten Kalkkivuori Oy. Illallistans-
siaiset järjestettiin Turun Linnassa, ja ohjelmassa oli myös Kestilän muotinäytös.

958
 

Lokakuun 1965 alussa järjestettiin Insinööritalossa Suomen Teknillisen Seuran kerhojen talvikau-
den ohjelman avaustilaisuus. Professori Puntila piti esitelmän aiheesta ”yhteiskunnan haaste tek-
niikalle”.

959
 STS:n jäsentiedotuslehtisestä oli vuoden aikana käytetty nimeä ”Bulletin”, mutta sen 

todettiin jäävän vuoden vaihtuessa historiaan: palattiin vanhaan käytäntöön painaa ”STS:n kulumi-
sia” Teknillisen Aikakauslehden sivuille alkavana 70-vuotisjuhlavuonna.

960
 

Kesäkokouksessa 1965 Suomen Teknillinen Seura lupasi kustantaa kullekin yhteisöjäsenelleen vuo-
sittain yhden ulkopuolisen ja yhden STS:n toimihenkilön pitämän esitelmän. Maaliskuuhun 1966 
mennessä kymmenen yhteisöjäsentä oli jo ehtinyt käyttää palvelua hyväkseen. Johtamistaidollinen 
valmennus nousi täydennyskoulutustoiminnan kärkeen. Joulukuussa 1967 todettiin Vaasan Teknil-
lisen Seuran olleen esitelmäpalvelun ahkerin käyttäjä, kun taas kolme alueseuraa ei ollut vielä 
pyytänyt itselleen ainoatakaan esitelmöitsijää.

961
  

Koska juhlavuonna 1966 järjestettiin Suomen Teknillisen Seuran 70-vuotisjuhlan lisäksi muitakin 
”huomattavia tekniikan juhlia”, kuten Teknillisen korkeakoulun ja Dipolin vihkiäiset, päättivät 
Suomen Teknillinen Seura ja Tekniska Föreningen i Finland luopua yhteisen kesäkokouksen järjes-
tämisestä. ”Tärkeimpien päivälehtien” toimittajat kutsuttiin lounaalle helmikuun alkupäivinä.

962
 

Vaikka 70-vuotisjuhlajärjestelyt veivätkin suuren osan Suomen Teknillisen Seuran toimiston työ-
ajasta, ehdittiin valtuuston vuosikokoukseen valmistella parikin varsin tärkeäksi koettua asiaa. 
Yleisvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Hongisto esitteli insinöörin kunniasäännön, jota kokousvä-
en parissa pidettiin tarpeellisena. Lisäksi nostettiin esiin huolestuttava kehitys, jonka mukaisesti oli 
”viranomaistahoilta alettu esittää ajatuksia alemman teknillisen koulutuksen omaavien ammat-
tinimityksien korvaamiseksi perinteellisesti vain korkeamman koulutuksen saaneille kuuluvilla nimi-
tyksillä”. Tällaisen ammattinimitysten käytön inflaation koettiin voivan aiheuttaa suuria haittoja 
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin suomalaisten tutkintojen arvostuksessa.

963
 

                                                           
957  Teknillinen Aikakauslehti 1965: 72 
958  Kuha 1965: 85–87 
959  Puntila 1965: 20 
960  Teknillinen Aikakauslehti 1966a: 7 
961  Teknillinen Aikakauslehti 1966c: 15; Teknillinen Aikakauslehti 1967g: 15 
962  Teknillinen Aikakauslehti 1966c: 15; Teknillinen Aikakauslehti 1966d: 98 
963  Teknillinen Aikakauslehti 1966e: 15; Teknillinen Aikakauslehti 1967a: 21–22 
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Aihepiiriin palattiin sittemmin Teknillisessä Aikakauslehdessä, jonka artikkelissa Ranta kuvaili laa-
jasti englantilaisen insinöörijärjestö ICE:n (The Institution of Civil Engineers) jäsenvaatimuksia ja 
mainitun järjestön harjoittamaa valvontatyötä, jonka tarkoituksena oli estää ”asiattomien” esiin-
tyminen insinööreinä. Muutoin toiminnan kuvailtiin olevan vastaavankaltaista kuin Suomen Teknil-
lisen Seuran piirissä: järjestettiin kokouksia, harjoitettiin julkaisu- ja kurssitoimintaa, tehtiin aloit-
teita ja esityksiä sekä pidettiin vireillä ulkomaisia yhteyksiä. Lisäksi ICE:llä mainittiin olevan vain 
jäsenten käyttöön tarkoitettuja erinomaisia kirjastoja.

964
  

Suomen Teknillisen Seuran 70-vuotisjuhlaa vietettiin maaliskuussa 1966. Tilaisuus alkoi onnittelui-
den vastaanoton ja valtuuston kevätkokouksen merkeissä Insinööritalossa torstaina maaliskuun 
17. päivänä.

965
  

Kuva 54 STS:n 70-vuotisjuhla vuonna 1966
966 

 

                                                           
964  Ranta 1966: 97–98 
965  Teknillinen Aikakauslehti 1966a: 8; Teknillinen Aikakauslehti 1966b: 10, 59 
966  Teknillinen Aikakauslehti 1966b: 58–59 
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Seuraavaan päivänä järjestettiin juhlakokous Bio Bristolissa, aiheena insinööritaito ja teollistuva 
yhteiskuntamme. Alustajia oli kolme: professori Erkki Laurila eettiseltä ja ekonomiselta, diplomi-
insinööri Arno Saraste tuotantoelämän ja professori Erkki Koiso-Kanttila rakentamisen ja yhteis-
kunnan suunnittelun kannalta. Pukukoodina oli arki- tai tumma puku.

967
  

Päiväjuhla järjestettiin tälläkin kerralla yliopiston juhlasalissa, juhlaesitelmöitsijänä Suomen Pankin 
johtokunnan jäsen, filosofian tohtori Reino Rossi aiheenaan pääoma ja teollistuva yhteiskuntam-
me. Myös tasavallan presidentti Urho Kekkonen saapui päiväjuhlaan. Polyteknikkojen Orkesteri 
musisoi ja perinteiseen tapaan kutsuttiin kunniajäseniä, jaettiin tunnustuspalkintoja ja vastaan-
otettiin valtiovallan, elinkeinoelämän, puolustusvoimain sekä ulkomaisten insinööriyhdistysten 
tervehdykset. Entiset puheenjohtajat lahjoittivat seuran puheenjohtajalle taiteilija Börje Rajalinin 
suunnitteleman kaulassa kannettavan seuran merkin. Tähän juhlaan pukeuduttiin shakettiin tai 
tummaan pukuun.

968
  

Illallistanssiaiset olivat kalastajatorpalla ja juhlakansa juhlapuvuissaan. Ohjelmassa oli tervehdys-
puheen ja tanssin lisäksi lauluesityksiä ja viihdeohjelmaa.

969
 

Juhlavuoden syksyllä olivat vuorossa myös valtuustovaalit, jonne kehotettiin henkilöjäseniä aset-
tumaan ehdolle. Samalla todettiin, että aikaisemmissa valtuuston vaaleissa oli henkilöitä pantu 
verraten yleisesti ehdolle kysymättä heidän suostumustaan. Koska tästä oli eräille vaaliliittojen 
ehdokkaille aiheutunut hankaluuksia, haluttiin nyt tähdentää, että ainakin vaaliliiton ollessa ky-
seessä oli ehdokkaalta kysyttävä suostumus. Yksityisten tekemissä ehdollepanoissa tätä ei arveltu 
välttämättömäksi, joskin suositeltavaksi.

970
  

Suomen Teknillisen Seuran vaalikokous järjestettiin joulukuun 1966 puolivälissä Insinööritalossa. 
Vaaleissa oli asetettu kaikkiaan yli 220 ehdokasta, mutta suostumusta ei ohjeista huolimatta ollut 
kaikilta muistettu kysyä, joten ”muutamien kieltäydyttyä” oli lopullinen ehdokasmäärä 217. STS:n 
jäsenmäärä lähestyi vuoden 1966 lopussa 6 000:ta, ja helmikuussa 1967 jäsenkunnalle kerrottiin-
kin seuran suureksi kasvaneen jäsenmäärän johdosta siirtyneen tietokoneaikaan: seuran jäseniä 
koskevat perustiedot oli siirretty Kansallis-Osake-Pankin tietokonekeskuksen magneettinauhoille, 
jotta perintä voitiin hoitaa ”tietokonetta hyväksikäyttäen”.

971
 

Jyväskylän kesän 1967 aiheena oli humanismi ja tekniikka. Suomen Teknillinen Seura osallistui 
tekniikan ohjelman suunnittelutoimikunnan työhön.

972
 STS myös järjesti Insinööritalossa puhe- ja 

neuvottelutaidon sekä kokoustekniikan kurssin ja kurssin esimiehen oman työn rationalisoinnista. 
Lisäksi STS järjesti nuorille jäsenilleen helmi-maaliskuun vaihteessa erityisiä ”insinööri-iltoja” Hel-
singissä; aiemmat vastaavat tilaisuudet oli järjestetty Oulussa maaliskuussa 1966 ja Helsingissä 
syksyllä 1965. Jäsenmäärä ylitti 6000 jäsenen rajan helmikuussa.

973
 

                                                           
967  Teknillinen Aikakauslehti 1966a: 8; Teknillinen Aikakauslehti 1966b: 10, 59 
968  Teknillinen Aikakauslehti 1966a: 8; Teknillinen Aikakauslehti 1966b: 10, 58–59 
969  Teknillinen Aikakauslehti 1966a: 8; Teknillinen Aikakauslehti 1966b: 10, 58–60 
970  Teknillinen Aikakauslehti 1966e: 16 
971  Teknillinen Aikakauslehti 1966h: 12, 16, Teknillinen Aikakauslehti 1966h: 15–16; ks. myös Teknillinen Aikakauslehti 

1967a: 15–16; Teknillinen Aikakauslehti 1967c: 16 
972  Teknillinen Aikakauslehti 1967c: 15 
973  Teknillinen Aikakauslehti 1967d: 14–15; Teknillinen Aikakauslehti 1967e: 15 
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Kurssiyhteistyötä tehtiin myös ekonomien kanssa: syyskuussa 1967 järjestettiin Suomen Teknillisen 
Seuran, Tekniska Föreningen i Finlandin ja Ekonomiliiton yhteinen markkinoinnin suunnittelupro-
sessi -kurssi Lepolammen lomahotellissa. Loka-marraskuussa oli vuorossa seuraava yhteiskurssi, 
”johtamistaidon peruskysymyksiä”, tällä kertaa kurssipaikkana tuttu Insinööritalo.

974
  

 

Kuva 55 Yhteisöjäsenkokous maaliskuussa 1967
975

 

 

Joulukuussa 1967 allekirjoitettiin valtuuston syyskokouksen yhteydessä Suomen Teknillisen Seuran 
ja teknillisten alueseurojen väliset yhteisöjäsensopimukset

976
. Vuonna 1968 laadittiin STS:n kult-

tuuripoliittinen ohjelma, johon liittyneestä valokuvauskilpailusta jäsenkuntaa muistutettiin. Ohjel-
man runko oli valmisteltu yhteistyössä Suomen Kulttuurirahaston asiantuntijain kanssa. Seura 
perusti myös tekniikan popularisointitoimikunnan.

977
 

Suomen Teknillisen Seuran jäsen- ja järjestöasiain valiokunta ryhtyi kesällä 1968 tutkimaan syitä 
siihen, miksi seurasta erottiin. Lomakekysely lähetettiin eroa pyytäneille jäsenille, mutta aineistoa 
todettiin olevan riittämättömästi johtopäätösten tekemistä varten.

978
 Myös vuoden 2016 järjestö- 

ja jäsenasiainvaliokunta
979

 pohti eroamissyitä kokouksissaan, ja päätyi yleishuomioon: ellei jäsen 
koe liittoa tärkeäksi itselleen, ei hän myöskään ole kiinnostunut maksamaan sen jäsenmaksua. 

Joulukuussa 1968 nostettiin esiin ajatus ”yleisteknillisen aikakauslehden” perustamisesta. Lehteä 
suunniteltiin korvaamaan Suomen Teknillisen Seuran julkaisema Teknillinen Aikakauslehti, ja sen 
lukijakunnaksi kaavailtiin myös muiden insinöörijärjestöjen jäsenkuntaa. Vuosi 1970 jäikin lopulta 

                                                           
974  Teknillinen Aikakauslehti 1967f: 15 
975  Teknillinen Aikakauslehti 1967e: 16 
976  Teknillinen Aikakauslehti 1968a: 16–17 
977  Löyttyniemi 1968: 19; Hilska 1968: 20–21; Teknillinen Aikakauslehti 1968c: 18; Teknillinen Aikakauslehti 1968d: 18 
978  Teknillinen Aikakauslehti 1968fe: 18 
979  ks. https://www.tek.fi/fi/tek/paatoksenteko/valiokunnat 24.6.2016 
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paitsi Teknillisen Aikakauslehden 60-vuotisjuhlavuodeksi, myös sen viimeiseksi ilmestymisvuodek-
si. Vuonna 1971 Teknillisen Aikakauslehden korvasi Tekniikka-lehti, jossa yhdistystoimintasisältöä 
ei enää ollut.

980
 

Vuonna 1969 Suomen Teknillinen Seura, Ekonomiliitto ja Sininen Kirja Oy tekivät myös kustannus-
sopimuksen yhteisen yritystaloudellisen aikakauslehden julkaisemisesta. Lehti, Uusi Ekonomia, 
päätettiin tilata kaikille liittojen varsinaisille jäsenille.

981
 STS:n kuulumisten julkaiseminen osana 

Teknillistä Aikakauslehteä väheni lehden viimeisten kahden vuosikerran mittaan olemattomiin. 

Seuratoiminta jatkui kuitenkin 1970-luvun myllerryksessä. Suomen Teknillisen Seuran ja Tekniska 
Föreningen i Finlandin yhteisöjäsenten neuvottelukokouksia järjestettiin vuosittain. Vuonna 1970 
kokoonnuttiin Tampereella, 1971 Helsingissä NJK:lla, 1972 Jyväskylässä, 1973 sekä Helsingissä 
TFiF:in kerhoravintolassa että Oulussa hotelli Arinassa, 1974 jälleen Helsingissä TFiF:in kerhoravin-
tolassa ja lisäksi Joensuussa Ilosaaressa Karjalan talossa. Seuraavinakin vuosina järjestettiin kaksi 
vuosittaista kokousta: 1975 Helsingissä TFiF:in kerhoravintolassa ja Turussa hotelli Marina Palaces-
sa, 1976 Helsingissä TFiF:in kerhoravintolassa ja Hämeenlinnassa hotelli Aulangolla, 1977 Helsingis-
sä TFiF:in kerhoravintolassa ja Lahdessa Lahden Seurahuoneella.

982
  

1980-luvulla yhteisöjäsentapaamisia järjestettiin alueseurojen maantieteellisin rajoin Oulussa, 
Tampereella ja Lappeenrannassa; näin esimerkiksi Tampereelle kutsuttiin vain Tampereen, Jyväs-
kylän, Kanta-Hämeen, Lahden, Porin, Rauman, Vaasan ja Turun alueseurojen edustajat. Tämä ei 
ollut omiaan lisäämään alueseurojen yhteenkuuluvuutta ja benchmarkkaustoimintaa, ja 1990-
luvulla palattiin kaikille yhteisten alueseurapäivien järjestelmään, johon tosin 2000-luvulla tuli 
muutaman vuoden katkos kun alueseurapäiviä ei tiedusteluista huolimatta kutsuttu koolle.

983
 

                                                           
980  Teknillinen Aikakauslehti 1968fg: 19; Teknillinen Aikakauslehti 1970b: 18; Junso 1970: 127 
981  Teknillinen Aikakauslehti 1969b: 19 
982  Suomen Teknillinen Seura 1977a 
983  Ks. esim. Siitonen 1989a ja Siitonen 1989b 
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7.2  Diplomi-insinööri ja arkkitehti 1960-luvun suomalaisessa yh-
teiskunnassa 

  

Suomen Teknillisen Seuran jäsenkunnasta ”otettiin omakuva” vuonna 1964
984

. Aineiston kokoami-
sen tavoitteena oli tarkka, todellisuutta vastaava kuva insinöörikunnan rakenteesta, sen taloudelli-
sesta tilasta ja sen harrastuksista. Kyselyn kohteena oli noin 8 000 hengen insinöörikunta, josta 
5 100 eli 63 % vastasi. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori, sittemmin akateemikko 
Heikki Waris ja P. T. Paasikangas analysoivat aineistoa, jota käsiteltiin Teknillisen Aikakauslehden 
artikkeleissa vuosina 1965 ja 1966. 

Tutkimuksen perusteel-
la vuoden 1964 suoma-
laisista insinööreistä  
23 % osallistui yhdistys- 
ja järjestötoimintaan, 
21 % urheiluun ja met-
sästykseen ja kalastuk-
seen 20 %. Taidetta, 
kirjallisuutta ja musiik-
kia harrasti 10 %, tie-
dettä vain 3 % vastan-
neista. Uskonnon oli 
merkinnyt harrastuk-
sekseen 2 % vastan-
neista, politiikan 4 %. 
Käytännössä 72 vastaa-
jaa oli parhaillaan kun-
nanvaltuuston jäsene-
nä, ja Paasikangas to-
teaakin, että maamme silloisista 546 kunnasta vain vähemmistöllä oli edes yksi akateemisen teknil-
lisen koulutuksen saanut henkilö valtuustossaan. Kansanedustajia oli vastaajista kolme, entisiä 
yhdeksän.

985
  

Vastaajista pääosa oli työikäisiä, alle 25-vuotiaita oli 2 % ja yli 60-vuotiaita 8 %. Hieman yli puolet 
vastaajista oli Uudeltamaalta, 53 %. Yksityisen työnantajan palveluksessa oli vastaajista selvä 
enemmistö, 42 %, seuraavaksi suurin työnantajaryhmä oli valtio, 22 %. Vastaava tutkimus suoritet-
tiin vuonna 1966 englantilaisen insinöörin asemasta, taustasta ja työstä Isossa-Britanniassa. Siellä 
noin 3 % korkeakoulu- ja opistotasoisista insinööreistä toimi yrittäjinä, kun taas 53 %:lla työn-
antajana oli yksityinen teollisuuslaitos tai kaupallinen yritys; valtiojohtoisissa teollisuuslaitoksissa 
toimi n. 14 % vastanneista.

986
  

 

                                                           
984  Waris 1965: 94; vrt. Teknillinen Aikakauslehti 1968e: 59–60 
985  Waris 1965: 97, 99; Paasikangas 1965a: 55; Paasikangas 1965f: 79–80 
986  Waris 1965: 97, 99; Paasikangas 1965a: 55; Paasikangas 1965f: 79–80; vrt. Teknillinen Aikakauslehti 1968e: 59 
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Kuva 56 Vastaajajakaumat (1964) osastoittain (miehet) ja toimialoittain

987
 

 

 

Vastanneista noin 75 %:n tulkittiin olevan tyytyväisiä ammatinvalintaansa
988

. Lähes kolmannes 
vastanneista oli koneosastolta valmistuneita, ja reilu kolmannes vastanneista työskenteli tehdas-
teollisuuden palveluksessa. Seuraavaksi suurin vastaajaryhmä oli rakennusosastolta valmistuneet, 
ja toimialakohtaisesti tarkasteltuna rakennusteollisuuden palveluksessa työskentelevät (ks. kuva 
56). Kun vertaa vastanneiden yleisimpiä koulutusohjelmia vuoden 2013 tilastoon, nousee kulunei-
den viidenkymmenen vuoden aikana tapahtunut opintosuuntien suosituimmuuden muutos selväs-
ti esiin (taulukko 6). 

                                                           
987  Waris 1965: 98 
988  Paasikangas 1965c: 67–68 



 

217 

Taulukko 6 Yliopistosta valmistuneet koulutusaloittain 2013
989

 

Teknillistieteellinen koulutus 2 388 

arkkitehtuuri ja rakentaminen 315 

kone-, metalli- ja energiatekniikka 465 

sähkö- ja automaatiotekniikka 471 

tieto- ja tietoliikennetekniikka 441 

elintarvikeala ja biotekniikka 12 

prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka 282 

tekstiili- ja vaatetustekniikka 9 

tuotantotalous 297 

muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus 96 

 

Myös vastaajien perhetaustaa tutkittiin, ja hieman hämmästellen aineiston analysoijat, Paasikan-
gas ja professori Waris, totesivat vastaajien isistä 46 % kuuluneen yhteiskunnan silloisen luokitte-
lun mukaiseen ylimpään kerrokseen, kun taas valtiotieteiden tohtori Haavio-Mannilan tutkimuksen 
mukaan lääkäreiden vastaava luku oli 17 %.

990
  

Tuolloin yhteiskuntatieteilijät luokittelivat Suomen väestön neljään kerrokseen: ylin kerros, keski-
luokka, talonpojat ja työväestö. Ylimpään kerrokseen laskettiin kuuluviksi mm. suurtilalliset sekä 
vähintään 50 hehtaarin kokoisen tilan omistajat, kunnallisneuvoksen tai muun vastaavan arvoni-
men saaneet, virkamieskunta, oppi- ja korkeakouluopettajat, suurimpien lehtien päätoimittajat, 

                                                           
989  Opetushallinnon tilastopalvelu, työllistyminen vuosi valmistumisen jälkeen https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlview-

er.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Yliopistosta%20valmistuneiden%20ty%C3%B6llistyminen%20-%20koulutusala.xlsb 4.4.2016 
990  Waris 1965: 99–100; Paasikangas 1965b: 52–53 

arkkitehtuuri ja 
rakentaminen 

13 % 

kone-, metalli- ja 
energiatekniikka 

20 % 

sähkö- ja auto-
maatiotekniikka 

20 % 

tieto- ja tieto-
liikennetekniikka 

18 % 

elintarvikeala ja 
biotekniikka 

1 % 

prosessi-, kemian- 
ja materiaali-

tekniikka 
12 % 

tekstiili- ja 
vaatetustekniikka 

0 % 

tuotantotalous 
12 % 

muu tekniikan ja 
liikenteen ala 

4 % 
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asianajajat ja lääkärit, sekä akateemisen loppututkinnon suorittaneet ammattiasemasta riippumat-
ta. Keskiluokkaan puolestaan katsottiin kuluvan esimerkiksi kansakoulunopettajien, työnjohtajien 
ja kaupanhoitajien.

991
 

Jos kohta Vaasan Teknillisen Seuran tilikirjoista oli yhdistyksen alkuvuosina havaittavissa runsaan 
sanomalehti-ilmoittelun lisäksi monia sähkeitä puhelinyhteyksien puuttuessa kiireellisissä tapauk-
sissa lähetetyn, osoitti tutkimus, ettei puhelinosake kuulunut vielä vuonna 1964:kään kuin puoleen 
diplomi-insinööri- ja arkkitehtitalouksista. Henkilöauto oli 69 %:lla suomenkielisistä ja 56 %:lla 
ruotsinkielisistä vastaajista. Yhteensä kahdeksallatoista vastaajalla oli lentokone.

992
 

Vastaajista 53 % työskenteli Uudenmaan talousalueella, mutta vaikka selvä enemmistö (37 %) 
valitsikin Helsingin mieluisimmaksi asuinpaikkakunnakseen, jäi Helsingin ja Uudenmaan alueen 
ykkösvaihtoehdokseen valinneiden määrä 44 %:iin. Muut silloiset läänit saivat vastaajilta vain ha-
jamainintoja Hämeen läänin lähes 9 %:sta Pohjois-Karjalan alle prosenttiin.

993
  

Taloudelliseen asemaansa vastaajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä (73 %), vaikkakin vaihtelui-
den todettiin olleen suuria eri teollisuuden aloilla ja naisten olevan selvässä palkkakuopassa vas-
taavan koulutuksen saaneisiin miehiin nähden. Vain joka toinen vastaaja arvioi eläkkeensä riittä-
väksi.

994
  

Pääosa vastanneista oli rahoittanut opintonsa vanhempien tai muitten omaisten varoilla, vain viisi 
prosenttia oli opiskellut opintolainaa käyttäen. Vuonna 1959 harkinnanvaraisena alkanut valtion 
takaama opintolaina opintojen pääasiallisena rahoitusmuotona teki vasta tuloaan. 1960-luvun 
yhteiskuntaa kuvaa oheinen kuva vaimojen työskentelystä: pääosa vastaajien vaimoista oli nk. 
kotirouvia.

995
  

 

                                                           
991  Waris 1965: 99–100; Paasikangas 1965b: 52–53 
992  Paasikangas 1965c: 69–70 
993  Paasikangas 1965d: 63–65; Paasikangas 1965e: 63–71 
994  Paasikangas 1965e: 63–71; Paasikangas 1966a: 65 
995  Paasikangas 1966b: 65 
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Suomen Teknillisen Seuran sosiaalisessa tutkimuksessa tiedusteltiin myös vastanneiden kielitaitoa. 
Pääosa vastanneista hallitsi molemmat kotimaiset kielet ja moni osasi myös englantia ja/tai saksaa, 
ranskan, venäjän ja espanjan taitajien lukumäärä jäi vähäiseksi. Tulkinnassa nostettiinkin esiin 
suomalaisinsinöörien ”kohtalo” opetella kahta nk. pientä kieltä, suomea ja ruotsia, jolloin asianhar-
rastus työssä tarvittavia maailmankieliä kohtaan jäi tarvittavaa vähäisemmäksi.

996
 

 
 

7.3 Ammatillisesta yhdistystoiminnasta ammattiliitoksi 

 

Suomen Teknillinen Seura kulki vääjäämättä kohti ammattiliittostatusta. Yhdistyksen omana julkai-
suna perustettu Teknillinen Aikakauslehti sulautui Insinöörilehden kanssa uudeksi Tekniikka-
lehdeksi. Julkaisutoiminnassa oli nyt toistaiseksi ohitettu yhdistyksen tiedotuslehti -vaihe.

997
 

Tekniikan akateemiset TEK julkaisee liiton jäsenmaksuun sisältyvää jäsenlehteä sekä paperiversio-
na että verkkolehtenä. Lehden nimi oli aluksi liiton nimen mukaan Tekniikan akateemiset, sittem-
min liiton vakiintuneen lyhenteen mukaisesti TEK-lehti. Lehti postitetaan jäsenkunnalle ja sidos-
ryhmien avainhenkilöille, ja siinä julkaistaan STS:n aikaisen edeltäjänsä tavoin artikkeleita työelä-
mästä, teknillisestä koulutuksesta, tekniikasta ja yhteiskunnasta erityisesti TEKin jäsenkunnan 
kannalta sekä julkaisijajärjestön tavoitteista ja toiminnasta.

998
 

Suomen Teknillisen Seuran työmarkkinatoiminnan katsotaan saaneen alkunsa valtuustoaloitteen 
pohjalta 1960-luvun alussa. STS ja Tekniska Föreningen i Finland perustivat ensin yhteisen työ-
markkinatoimiston, ja vuoden 1972 keväällä Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliiton 
(KAL).

999
 

Elokuussa 1971 Suomen Teknillisen Seuran ja Tekniska Föreningen i Finlandin yhteisöjäsenille kir-
jeitse ”ehdotuksen STS:n alueseurojen henkilöjäsenten piirissä suoritettavasta mielipidetiedustelus-
ta liittyen tuleviin intressijärjestöratkaisuihin”. Toiveena oli, että kukin alueseura korjailisi kaava-
ketta halunsa mukaan, mikäli seura ylipäätään päättäisi kyseisen mielipidetutkimuksen suorit-
taa.

1000
 

Suomen Teknillinen Seura ja Tekniska Förening i Finland perustivat vuonna 1972 Korkeakouluinsi-
nöörien ja Arkkitehtien Keskusliitto KALin huolehtimaan diplomi-insinöörien työmarkkinaedunval-
vonnasta. Seuraavana vuonna KAL perusti yhdessä lähijärjestöjen kanssa Ylempien Toimihenkilöi-
den Neuvottelukunnan, YTN:n, ja vuonna 1976 KAL liittyi Akavan jäseneksi. Kaksi vuotta myöhem-

                                                           
996  Paasikangas 1967a: 85 
997  Teknillinen Aikakauslehti 1970b: 18 
998  https://www.tek.fi/fi/uutishuone/medialle/tek-lehti; https://www.tek.fi/fi/uutishuone/tek-120-vuotta/historia/1990/ 

1995 24.6.2016 
999  Pöyry 1975c 
1000  Knaapi 1971 
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min edunvalvonta vahvistui jäseneduksi tulleella työttömyysvakuutuksella Insinöörien, arkkitehtien 
ja ekonomien työttömyyskassa IAET:ssa.

1001
 

 

 

Kuva 57 Suunnitelma Suomen Teknillisten Seurojen Keskusliiton rakenteeksi
1002

 

 

1970-luvun puolivälissä organisaatiouudistus puhutti sekä Suomen Teknillisen Seuran että alueseu-
rojen piirissä. Suomen Teknillisten Seurojen Keskusliiton rakennetta suunniteltiin ja muistioissa 
pohdittiin myös alueseurojen asemaa: elokuussa 1975 niistä jopa suunniteltiin pyrittävän muodos-
tamaan STS:n maakunnallisia toimipisteitä, jotka olisivat edustaneet STS:ää alueellisesti. Siten 
kaikkien alueseuran jäsenten olisi ollut oltava Suomen Teknillisen Seuran jäseniä, jolloin ongelmak-
si muodostuivat ne alueseurat, joilla historiallisista syistä oli jäseninään myös mm. opistoinsinööre-
jä.

1003
 Tämä järjestely ei edennyt, itsenäiset alueseurat pitivät kiinni itsenäisyydestään ja jäsenis-

tään.  

Esimerkiksi Vaasan Teknillinen Seura otti voimakkaan kielteisesti kantaa Suomen Teknillisen Seu-
ran organisaation kehittämissuunnitelmiin. Etujärjestöajatus sekä insinöörien ja diplomi-insinöö-
rien eriyttäminen eri yhdistyksiin koettiin VTS:n toimintaperiaatteiden ja hengen vastaisiksi. Tam-
pereen Teknillisessä Seurassa oltiin samoilla linjoilla, ja Pohjois-Karjalan Teknillinen Seura päätyi 
vuonna 1991 lopulta irtisanomaan oman yhteisöjäsensopimuksensa. Perusteluna pohjoiskarjalaisil-

                                                           
1001  https://www.tek.fi/fi/uutishuone/tek-120-vuotta/historia/1970/1972; https://www.tek.fi/fi/uutishuone/tek-120-vuot-

ta/historia/1970/1976 24.6.2016 
1002   ks. Pöyry 1975b; INSKO = Insinöörijärjestöjen Koulutuskeskus ja INSLE = Insinöörilehdet 
1003  Ks. esim. Pöyry 1975b 
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la oli se, ettei seura tai sen jäsenet voi tai halua kuulua nk. ammattiliittoon. Yhteisöjäsensopimuk-
set uusittiin vuonna 1996.

1004
 

 
Kuva 58 Ote Vaasan Teknillisen Seuran toimintakertomuksesta vuodelta 1976

1005 

 

Suomen Teknillinen Seura ja Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliitto KAL muuttivat 
1970-luvun lopussa Itä-Pasilaan Huhtamäki Oy:n kiinteistöstä ostettuihin toimitiloihin. Sitä ennen 
järjestö toimi TFiF:n tiloissa Yrjönkadulla, jonne oli muutettu vuonna 1969 epäkäytännölliseksi ja 
liian kalliiksi osoittautuneesta Insinööritalosta Ratakadulla.

1006
 TEK toimii yhä vuonna 2017 samois-

sa Ratavartijankatu 2:n talossa, johon se muutti vuonna 1979. 

Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliitto KALin edunvalvonta laajeni vuonna 1984, kun 
Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliiton jäsenet liittyivät järjestökokonaisuuteen. Suomen Teknil-
linen Seura puolestaan tuki ja edisti myös insinööriyrittäjyyttä; vuosi 1986 oli STS:n 90-vuotis-
juhlavuosi, jonka teemaksi valittiin juuri insinööriyrittäjyys ja sen tukeminen.

1007
 

Vuonna 1989 STS:llä ja KAL:lla oli jo yhteinen hallitus, sitä seuraavana vuonna myös yhteinen toi-
misto. Kolme vuotta myöhemmin liitot aloittivat toiminnan yhteisellä, uudella nimellä Tekniikan 
Akateemisten Liitto TEK: STS:n nimi muutettiin Tekniikan Akateemiset ry:ksi ja KALin nimi Teknii-
kan Akateemisten Liitto TEK ry:ksi. Ulospäin näkyvässä toiminnassa päätettiin selkeyden vuoksi 
käyttää vain jälkimmäistä nimeä. Vuonna 1995 julkaistiin TEKin ensimmäiset Internet-kotisivut.

1008
 

 

                                                           
1004  Tuomarla ja Kankaanpää 1977; Seppälä 1980: 83; Aula 1991; Virtanen 1996 
1005  Tuomarla ja Kankaanpää 1977 
1006  https://www.tek.fi/fi/uutishuone/tek-120-vuotta/historia/1970/1979 24.6.2016 
1007  https://www.tek.fi/fi/uutishuone/tek-120-vuotta/historia/1980/1984; https://www.tek.fi/fi/uutishuone/tek-120-vuot-

ta/historia/1980/1986 24.6.2016 
1008  https://www.tek.fi/fi/uutishuone/tek-120-vuotta/historia/1980/1989; https://www.tek.fi/fi/uutishuone/tek-120-vuot-

ta/historia/1990/1993¸https://www.tek.fi/fi/uutishuone/tek-120-vuotta/historia/1990/1995 24.6.2016 
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7.4 Vaasan Teknillinen Seura modernia maailmaa rakentamassa 

 

Tammikuussa 1962 Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta päätti, että seura lähettää jäsenilleen 
puolueettoman vaalikehotuksen ennen eduskuntavaaleja. Insinööri Nils Vuorenmaa esitelmöi 
näkökohdista Torinon autonäyttelystä ja Fiatin tehtailta, ja ”Vuorenmaa senior” esitti, että järjes-
tettäisiin lystikästäkin ohjelmaa, vaikkapa laskiaisena, mutta tällaista ohjelmaa ei pöytäkirjoissa 
mainita järjestetyn. Vuosikokouksessa arkkitehti Sulo Kalliokoski esitelmöi ”asunnosta ja asumises-
ta tänään”.

1009
 

Maaliskuussa Vaasan Teknillisen Seuran nelisenkymmentä jäsentä ja ”yli 20 rouvaa” kokoontui Oy 
Strömberg Ab:n uuteen tehdasruokalaan. Diplomi-insinööri Bruno Willner esitelmöi uuden tehdas-
ruokalan keittiön järjestelyistä ja laitteista, ja kokousväki pääsi Strömbergin insinöörien opastuksel-
la tutustumaan suurkeittiöön sekä liesitehtaaseen. Isäntien tarjoamien kahvien jälkeen insinööri 
Pentti Rimmi esitelmöi sähköliesistä.

1010
 

Huhtikuussa diplomi-insinööri Jaakko Hemmi esitelmöi aiheesta ”Taloudellinen kuljetus erikoisesti 
maantie- ja rautatiekuljetusten vertailuna”. Samassa kokouksessa päätettiin, että Vaasan Teknilli-
nen Seura liittyy Suomen Teknillisen Seuran yhteisöjäseneksi. VTS liittyikin kolmantena maamme 
teknillisistä alueseuroista STS:n yhteisöjäseneksi 14. joulukuuta 1962. Jo ensimmäisissä säännöis-
sään vuonna 1919 seura oli ilmoittanut liittyvänsä haaraosastona Suomalaisten Teknikkojen Seu-
raan, joten tämä oli luontainen jatkumo seuran toiminnassa.

1011
 

Syyskaudella diplomi-insinööri A. Mauranen kertoi pienmetalliteollisuuden mahdollisuuksista 
Suomessa ja diplomi-insinööri Reino Ignatius sokeriteollisuudesta. Vaasan Teknillisen Seuran vaali-
kokouksessa diplomi-insinööri Erkki Laurila esitelmöi edellytyksistä kemiallisen puunjalostusteolli-
suuden perustamiseksi.

1012
 

Tammikuussa 1963 päätettiin yksimielisesti kutsua diplomi-insinööri Reino Ignatius seuran kunnia-
jäseneksi hänen täytettyään maaliskuun alussa 50 vuotta. Seuran isäntä, diplomi-insinööri Seppo 
Moilanen selosti valmistelevia toimenpiteitä, joita hän johtokunnan toimeksiannosta oli suoritta-
nut mahdollisesti järjestettävien tanssikurssien suhteen; johtokunnan kokouksessa oli todettu, että 
”insinöörien tanssitaidottomuus haittaa kanssakäymistä”. Seuranneessa keskustelussa annettiin 
isännälle lisäohjeita: etusija uusille tansseille. Virkistyspuolen tultua ohjeistetuksi piti Etelä-
Pohjanmaan Seutukaavaliiton toiminnanjohtaja, diplomi-insinööri Ilkka Pätäri esitelmän autokan-
nasta, liikenteestä sekä tieverkon kehittämisestä Etelä-Pohjanmaalla.

1013
 

Vuosikokouksessa 1963 oli tanssikurssiasia edennyt jo niin pitkälle, että Vaasan Teknillisen Seuran 
isäntä oli saanut varatuksi opettajan: vapaaherratar Melin Tampereelta oli saatu opastamaan vaa-
salaisinsinöörejä tanssin pariin, ja maaliskuun puolivälissä päästiinkin kurssi järjestämään. Filosofi-

                                                           
1009  Anttila 1962 
1010  Anttila 1962 
1011  Anttila 1962; Kaario 1966: 25; ks. myös Ahopelto 2014a: 14; Teknillinen Aikakauslehti 1966f: 15; Teknillinen Aikakaus-

lehti 1919: 378; Teknillinen Aikakauslehti 1919: 380 
1012  Anttila 1962; Kaario 1966: 25; ks. myös Ahopelto 2014a: 14; Teknillinen Aikakauslehti 1966f: 15 
1013  Laine 1963; Ahopelto2009b: 38–39; Roth 1967: 94; Ahopelto 2014a: 43 
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an tohtori Tryggve Saxén Vaasan teknillisestä oppilaitoksesta piti mielenkiintoisen ja erittäin ha-
vainnollisen esitelmän vakuutusmatematiikasta.

1014
  

Maaliskuun 1963 lopun vierailukohde oli Yhtyneet Muovitehtaat, ja Kauppaseuralla vierailun jäl-
keen järjestetyssä kokouksessa diplomi-insinööri Govenius Wiik & Höglundilta kertoi näkökohtia 
muovien käytöstä teollisuudessa havainnollistaen esitelmää näytekappalein sekä muovin valmis-
tusta ja käyttöä esitelleellä elokuvalla. Huhtikuun lopussa diplomi-insinööri Bertel Hisinger esitel-
möi vastapainevoimasta ja kaukolämmityksestä Vaasassa. Suunniteltuja vappujuhlia ei lopulta 
saatu järjestetyksi.

1015
  

Toukokuussa 1963 tehtiin yhdessä Tekniska Klubben i Vasan kanssa ekskursio Poriin. Matkalle oli 
osallistunut peräti 73 miestä ja 14 rouvaa. Tutustumiskohteina olivat olleet Porin Puuvilla, Outo-
kummun Metallitehdas, Rauma-Repolan konepaja, Rosenlewin konepaja, Rosenlewin puunjalos-
tuslaitokset sekä satama. Koska vierailukohteita oli näin paljon, oli osallistujat jaettu ryhmiin, joista 
kukin tutustui kahteen kohteeseen; kaikille yhteisenä kohteena oli lisäksi tutustuminen Porin Olut-
tehtaaseen sekä illalla pidetty kokous, jonka pääteemana oli ollut teknillinen koulutus.

1016
 

Vaasan Teknillisen Seuran ”kunnianeidon”, 
Mimmin, syntysanat lausuttiin 6.9.1963, kun 
kokouksessa päätettiin, että ”yritetään hankkia 
Seuralle perinteellinen pullo, jolle tehdään 
säännöt, ja josta tarjotaan ilmainen kierros 
vauhdin antamiseksi”. Seuran isännälle annet-
tiin tehtäväksi yrittää löytää tällainen pullo, ja 
kokouksessa 19.9.1963 voitiin todeta pullon 
löytyneen: diplomi-insinööri Öberg lahjoitti 
Wärtsilä-yhtymä Oy:n Vaasan Konepajan puo-
lesta Seuralle toverihengen elvyttämiseksi 
kauniin pullon luvaten huolehtia myöskin sen 
koristamisesta sekä ensimmäisestä täyttämi-
sestä. Hän pyysi johtokuntaa laatimaan pullolle 
säännöt sekä keksimään hyvän nimen.

1017
  

Pullo kastettiin 17.10.1963 Mimmiksi ja sään-
nöissä määrättiin, että se oli täytettävä ”viinal-
la tai sitä paremmalla aineella”. Isäntä käytti 
tässä kokouksessa ensimmäisen kerran pu-
heenvuoron ”Mimmin merkeissä”.

1018
  

Mimmin synnyn jälkeen pitkästi 1980-luvun 
puolelle pöytäkirjat päättyivät merkintään, että kokousväki jäi iltapalan ja Mimmin ääreen jatka-
maan keskustelua. Mimmin täytöstä vastasi yleensä illan puhujan taustaorganisaatio, mutta toisi-
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naan seura joutui maksamaan täytön itse. Jokaisen täyttäjän nimi ja organisaatio kaiverrettiin 
Mimmin käätyihin. 

2000-luvulle tultua Mimmi osallistui kokouksiin vain juhlatilaisuuksissa, eikä sen sisältö huvennut 
enää aikaisempaan tahtiin. Ajat muuttuivat, ja yhä useampi kokousosallistuja saapui paikalle omal-
la autolla. 

Syyskaudella 1963 insinööri Veikko Marttinen Vaasan Puhelinpiirin piirikonttorista piti ajankohtai-
sen esitelmän kaukoautomatisoinnista, sen nykyvaiheesta ja tulevaisuuden näkymistä, Suomen 
Teknillisen Seuran toiminnanjohtaja, diplomi-insinööri Matti Kaario esitelmöi laajasti insinöörijär-
jestöjen yhteistyöstä ja diplomi-insinööri Neuvo kertoi Milanon työstökonenäyttelyn uutuuksista. 
Lokakuussa tehtiin yhdessä Tekniska Klubben i Vasan kanssa ekskursio Kokkolaan Rikkihappo Oy:n 
ja Outokumpu Oy:n tehtaille.

1019
  

Vaalikokouksessa diplomi-insinööri Hugo Tammersalo Oy Grönblom Ab:sta piti valaisevan ja laajan 
esitelmän ”Havaintoja ja kokemuksia teknillisestä kaupasta”. Eniten keskustelua aiheutti käyttöoh-
jeitten suomentaminen.

1020
 

Seuraavana vuonna puhuttivat Suomen metalliteollisuuden vientinäkymät, alustajana diplomi-
insinööri Kauko Uusitalo Metexistä. Teknikko- ja insinöörikoulutus sekä Vaasan teknillisen oppilai-
toksen laajentamissuunnitelmat olivat diplomi-insinööri Olavi Neuvon, Oy Strömberg Ab, aiheena. 
Outokumpu Oy:n tehtaiden isännöitsijä, diplomi-insinööri Heikki Tanner piti laajan esitelmän me-
talliteollisuuden raaka-ainepohjasta ja everstiluutnantti R-E Klockars Rikkihappo Oy:stä kertoi nä-
kökohdista teollistamistoiminnasta Vaasassa.

1021
 

Huhtikuun kokouksen alussa 1964 Vaasan Teknillisen Seuran puheenjohtaja ilmoitti, että yritettiin 
saada nauhalle kohta alkava radiolähetys ”Vaasa kulttuurikaupunkina”, ja nauha kuunneltaisiin 
iltapalan aikana. Lisäksi ilmoitettiin Suomen Teknillisen Seuran vetoomuksesta, että seuran jäsenet 
suhtautuisivat myönteisesti korkeakouluinsinöörien sosiaalista asemaa koskevaan tutkimukseen. 
Lisäksi puheenjohtaja ilmoitti Tampereelle tehtävästä ekskursiosta. R-E. Klockars alusti näkökoh-
dista teollisuustoiminnasta Vaasassa ja teollisuuslautakunnan jäsen, johtaja Karkkila täydensi alus-
tusta.

1022
 

Toukokuun 1964 puolivälissä Rauman Teknillinen Seura vieraili Vaasassa. Toukokuun lopussa Tam-
pereelle tehdylle ekskursiolle lähti yhteensä 34 Vaasan Teknillisen Seuran ja Tekniska Klubben i 
Vasan jäsentä. Tutustumiskohteina olivat Lokomo Oy:n, Valmet Oy:n ja Oy Tampella Ab:n konepa-
jat, Oy Tampella Ab:n pellavatehdas sekä Tampereen kaupungin asemakaavaosasto. Kukin osallis-
tuja sai valita näistä kaksi tutustumiskohdetta, joiden jälkeen vierailtiin vielä Pyynikin oluttehtaal-
la.

1023
 

Syyskaudella 1964 käytiin tutustumassa Wärtsilä-yhtymän Vaasaan konepajaan. Tiklas-tehtaaseen 
tehtiin yhteensä 60 henkilön voimin ekskursio rouvien kera. Machinery Oy:n kuljetusosaston johta-
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ja, diplomi-insinööri Eino Turtiainen esitelmöi teollisuuden sisäisistä kuljetuksista ja insinööri Aho-
nen Teräskonttori oy:stä esitelmöi koneliikkeen merkityksestä teräskaupassa. Johtaja, diplomi-
insinööri Lauri Olkinuora Suomen Työnantajain Keskusliitosta esitelmöi aiheenaan ”eräitä näkymiä 
työmarkkinapolitiikasta”. Vaalikokouksessa insinööri Esko Hakala Esso Oy:stä esitelmöi aiheesta 
”öljy – auto – huoltoasema” näyttäen myös filmin öljystä.

1024
 

Öljyistä teemaa jatkettiin myös seuraavana vuonna: diplomi-insinööri Arto Mikkonen Mobil Oilista 
Helsingistä piti esitelmän voitelun merkityksestä kunnossapidossa. Diplomi-insinööri Heikki Hongis-
to Suomen Sokerista, samaten Helsingistä, esitelmöi aiheesta ”Kannattaako teollisuuden kunnos-
sapito”. Diplomi-insinöörit, seuran sihteeri Heikki Tilander ja puheenjohtaja Rolf Öberg ilmoittivat 
Vaasan Teknillisten Seurojen Yhteistyövaltuuskunnan ja Insinöörijärjestöjen koulutuskeskuksen 
yhteistyössä Vaasassa järjestämästä insinöörien jatkokoulutuskurssista, jonka aiheena oli ”Tieto-
koneet ja matematiikka liikkeenjohdon ja teollisuuden palveluksessa”.

1025
 

Kevätkaudella 1965 Ekonosta Helsingistä diplomi-insinöörit Runar Näsman ja E. Norman Wester-
berg esitelmöivät atomivoimasta voimataloudesta sekä ydinvoimalaitoksiin liittyvistä kysymyksistä. 
Oy Strömberg Ab:n ruokalaan Vaasan Teknillisen Seuran jäsenet kokoontuivat jälleen rouvineen. 
Jäsenet saivat tutustua diplomi-insinööri Olavi Neuvon opastuksella tehtaan uusiin laajennuksiin ja 
suurvirtalaboratorioon sekä kojeistotehtaaseen, rouville järjestettiin ohjelmaa liesien tiimoilta. 
Diplomi-insinööri Kyösti Puustinen Oy Strömberg Ab:ltä kertoi työnopetuksesta nauhuria käyttäen; 
menetelmä oli Suomessa aivan uusi.

1026
  

Maaliskuussa 1965 järjestettiin myös Insinööritanssiaiset. Vaasan Teknillisen Seuran kevätkauden 
1965 viimeisessä kokouksessa Kauppaseuralla toimitusjohtaja Holger Carring ja taiteilija Seppo 
Mallat Wärtsilä-yhtymä Oy:stä Helsingistä esitelmöivät aiheesta ”teollinen muotoilu – teollinen 
tuotesuunnittelu”. Kevätekskursiolle lähdettiin Raaheen tutustumaan Rautaruukki Oy:öön. Retken 
motoksi kirjattiin pöytäkirjaan ”niin kiire ei saa olla, että ottaa seisaaltaan”. Porin Teknillinen Seura 
rouvineen puolestaan vieraili Vaasassa lokakuun alussa, tutustumiskohteina Oy Strömberg Ab, Oy 
Wiik & Höglund Ab:n muovitehdas, Wärtsilä-Yhtymä Oy, Vaasan Höyrymylly Oy sekä Panimo Oy 
Bock. Rouville tarjottiin lisäksi mahdollisuus sight seeing -ajeluun Vaasassa.

1027
 

Muiden paikallisyhdistysten tavoin Vaasan Teknillisen Seura sai oman ”puolisoyhdistyksensä” 
vuonna 1965, kun rouvat edellä mainitun Strömberg-vierailun kahvitilaisuudessa päättivät perus-
taa vastaavan rouvien yhdistyksen. Kokoonkutsujiksi valittiin saman tien rouvat Öberg, Anttila ja 
Palva.

1028
 

Jo huhtikuussa 1962 Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta oli esittänyt teknillisten seurojen yhteis-
työvaltuuskunnalle yhteisen insinöörien rouvien (kaksikielisen) yhdistyksen perustamista.

1029
 VTS 

lahjoitti Vaasan Teknillisten Seurojen Naisten (sittemmin Vaasan Teknillisen Seuran Naiset) yhdis-
tykselle alkupääomaksi 100 markkaa. VTS:n Naiset toimikin aluksi aktiivisesti, mutta lopetti toimin-
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tansa ja lahjoitti arkistonsa Vaasan maakunta-arkistoon vuonna 2007. Myös veljesseura Tekniska 
Klubben i Vasan toiminta hiipui samoihin aikoihin.

1030
 

Syyskaudella 1965 insinööri Mala Oy Julius Tallberg Ab:ltä Helsingistä kertoi nykyaikaisesta maara-
kennuksesta ja diplomi-insinööri Ilmari Häyrinen Insinööritoimisto Viatekista kertoi Vaasan liiken-
neverkoston suunnitteluista. Vaasan Suomalaisen Säästöpankin pankinjohtajat Paavo Latola ja 
Harri Toppari esitelmöivät arvopaperipörssistä ja osakesäästämisestä sekä asuntosäästämisestä. 
Vaalikokouksessa diplomi-insinööri Antti Virrankoski Maa ja Vesi Oy:stä Lapualta kertoi jätevesien 
käsittelystä ja vesiylituomari Veli-Heikki Eronen esitelmöi ajankohtaisista vesien suojeluun liittyvis-
tä kysymyksistä. Tohtori Beck Saksasta esitelmöi aiheesta “Luft statt Wasser”.

1031
 

Vuoden 1966 kevätkaudella diplomi-insinööri K. H. Ranta Suomen Teknillisestä Seurasta esitelmöi 
aiheesta ”mitä nykyisin tutkitaan tekniikan alalla” ja tekniikan lisensiaatti V. Palva kertoi esimerk-
kejä teknillisestä tutkimuksesta Strömbergillä. Filosofian maisteri Erkki Mielonen piti esitelmän 
johtamiseen liittyvästä neuvottelutaidosta ja arkipäivän ihmiskäsittelystä ja toimittaja Pauli Hirvo-
nen kertoi asuntotuotannosta ja sen rahoituksesta Vaasassa.

1032
  

Kanslianeuvos Väinö Paavilainen Valtakunnansuunnittelutoimistosta Helsingistä saapui esitelmöi-
mään valtakunnansuunnittelun ajankohtaisista kysymyksistä ja insinööri P. R. Lindström Oy He-
dengren Ab:stä Helsingistä kertoi ja näytti kuvia aiheesta ”langaton henkilöhaku”. Apulaisjohtaja 
Martti Tuhkanen Posti- ja lennätinhallituksen lennätinosastolta esitelmöi automaattisesta kauko-
puhelinliikenteestä.

1033
  

Vaasan Teknillisen Seuran, Vaasan Teknillisen Seuran Naisten ja Tekniska Klubben i Vasan yhteise-
nä kevätekskursiokohteena oli toukokuussa 1966 Vähäkyrö ja siellä Lat Oy sekä Kone- ja Peltiteh-
das. Matkalle oli osallistunut yhteensä 32 henkilöä, joista 14 oli ollut rouvia. Tutustumiskohteena 
olleilta teollisuuslaitoksilta oli VTS saanut lahjaksi ”jättiläisfyrryn

1034
” sekä Vähänkyrön kunnalta 

kunnan viirin.
1035

 Kumpaakaan näistä ei enää ole seuran hallussa. 

Diplomi-insinööri Neuvo oli osallistunut Suomen Teknillisen Seuran 70-vuotispäiville ja toiminut 
samalla Vaasan Teknillisen Seuran edustajana luovutettaessa STS:lle yhteisöjäsenten yhteistä ad-
ressia. Puheenjohtaja Rolf Öberg puolestaan oli osallistunut STS:n puheenjohtajien neuvottelupäi-
ville Tampereella. Vaasan Teknillisen Seuran Naiset suunnittelivat aprillipilan järjestettäväksi ravin-
tola Ernstissä; pöytäkirjaan kirjattiin huhtikuun lopussa aprillipilan onnistuneen hyvin, osanottajia 
oli ollut 140.

1036
 Valitettavasti oli jäänyt kirjaamatta, mikä kyseinen aprillipila oli. Myöskään Suo-

men Teknillisen Seuran arkistoon toimitetussa vuoden 1966 toimintakertomuksessa ei pilan sisäl-
töä paljastettu. 

Syyskaudella 1966 Posti- ja lennätinhallituksen apulaisjohtaja Martti Tuhkanen esitelmöi Vaasan 
Teknillisen Seuran jäsenkunnalle automaattisesta kaukopuhelinliikenteestä. Jaostopäällikkö Matti 
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Pensala Volkswagen Auto Oy:stä esitteli uutta automallia: Volkswagen m-67 ja diplomi-insinööri 
Antti Järvi Suomen Autoteollisuus Oy:stä henkilöauton kriitillisiä korroosiokohteita.

1037
  

Maisteri Matti Mäkinen Valmet Oy:n lentokonetehtaan instrumentointiosastolta kertoi Valmet-
instrumentoinnista ja diplomi-insinööri Rainer Nihtilä Suomen Sokeri Oy:stä Helsingistä automaa-
tiosta prosessiteollisuudessa. Suomen Sokeri Oy:n teollisuuslaitoksiin suoritettuun iltapäiväekskur-
sioon oli ottanut osaa ”25 rouvaa, 35 insinööriä ja kuusi teknillisen opiston oppilasta”.

1038
  

Vaasan Teknillisen Seuran Naisten järjestämään turkisiltaan oli ottanut osaa peräti 200 henkilöä. 
Puheenjohtaja kehotti nostamaan hattua heidän toiminnalleen.

 
Oy Airam Ab:stä saapuivat vaaliko-

koukseen esitelmöimään toimitusjohtaja Heikki Bergroth Airam-tuotteiden kehittämisestä ja osas-
topäällikkö Eino Lampi valonlähteiden käyttösovellutuksista.

1039
  

Helmikuussa 1967 oli Vaasan Teknillisen Seuran vuoro esitellä toimintaansa Teknillisessä Aikakaus-
lehdessä

1040
. Otsikkosivun kuvituksena oli arkkitehti Artturi Ortelan suunnittelema, sittemmin 

1980-luvun tienoilla kadonnut VTS:n puheenjohtajan nuija (ks. kuva 34). Artikkelin loppusanoina 
Roth

1041
 toteaa, että ”on eräs ajatus, joka on pitkän aikaa itänyt ja jonka toivotaan joskus toteutu-

van. Se on oman huoneiston saaminen, mikä näin suurelle yhdistykselle lienee mahdollisuuksien 
rajoissa oleva tavoite.” Vuonna 2007 tämä tavoite vihdoin saavutettiin VTS:n ostettua akvarellitai-
teilija Nandor Mikolan perikunnalta seuran nykyisen toimitilan, Ateljeen

1042
. 

Vuonna 1967 Vaasan Teknillinen Seura järjesti kaikki kokouksensa Kauppaseuralla. Alkuvuoden 
esitelmänaiheita olivat malminetsintä, esitelmöitsijänä filosofian maisteri Reino Himmi Outokum-
pu Oy:stä ja Kuningas Alkoholi, Vaasan Teknillisen Seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan, diplomi-
insinööri Reino Ignatiuksen kuuluisa ”varaesitelmä”. Vaasan Teknillisen Seuran Naiset järjestivät 
”Aprillikuun-juhlan keväimen merkeissä” huhtikuun alkupuolella ravintola Centralissa. VTS järjesti 
myös Neuvottelutaidon jatkokoulutuskurssin, jonka todettiin onnistuneen hyvin, osanottajia oli 
ollut yhteensä 47, joilta koottiin kaikkiaan 39 jäsenhintaista 30 markan osallistumismaksua sekä 
kahdeksan kymmenen markan teknillisen opiston oppilashintaista osallistumismaksua. Diplomi-
insinööri Kyösti Puustinen Oy Strömberg Ab:ltä kertoi rationalisoinnin nykynäkymistä.

1043
 

Huhtikuun 1967 lopun kokoukseen kauppaseuralla osallistui kaikkiaan 92 henkilöä, joista 19 Kokko-
lan Teknillisen Seuran ja neljä Pietarsaaren Teknillisen Seuran ekskursiovierasta, kaksi kokousesi-
telmöitsijää, kaksi Vaasan Teknillisen Seuran vierasta (pankinjohtajat Glad ja Hiekkanen) sekä viisi-
toista Vaasan teknillisen opiston neljännen vuosikurssin oppilasta. Kokouksessa Suomen Pankkiyh-
distyksen tiedotuspäällikkö, ekonomi Antero Eerikäinen esitelmöi rahamarkkinoiden nykytilantees-
ta ja varatuomari Henrik Nybergh Pohjoismaiden Yhdyspankista eräistä näkökohdista omaisuuden 
sijoittamisessa ja hoidossa. Päivän aikana olivat ekskursiovieraat tutustuneet vaasalaisiin teolli-
suuslaitoksiin, kohteina Suomen Sokeri Oy, Oy Strömberg Ab ja Panimo Oy Bock.

1044
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Kevätekskursion sijaan Vaasan teknillisten seurojen yhteistyövaltuuskunta järjesti syyskuussa 1967 
matkan Ruotsiin, Skellefteåhon ja Uumajaan. Matkaan oli lähtenyt kahdeksantoista retkeilijää, 
joista neljän todettiin olleen rouvia. Matkan motoksi muotoutui ”erään tunnetun vaasalaisen” 
sanonta: ”borta bra men mamma bäst”.

1045
  

Syyskaudella 1967 diplomi-insinööri Heikki Niemiaho Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:stä esitelmöi 
Etelä-Pohjanmaan sähkövoimapolitiikan näköaloista ja maa- ja metsätaloustieteiden lisensiaatti K. 
Salonen Rikkihappo Oy:stä Helsingistä kertoi metsiemme puutuoton lisäämisestä viljelyteknillisin 
toimenpitein. Kokkolan ja Pietarsaaren teknilliset Seurat vierailivat Vaasassa VTS:n isännöidessä 
ekskursiota, jonka aikana tutustuttiin Suomen Sokerin, Strömbergin ja Panimo Oy Bockin toimin-
taan.

1046
  

Marraskuussa 1967 Vaasan Teknillinen Seura järjesti jatkokoulutustilaisuuden, jonka aiheena oli 
”Insinööri ja tiedotusvälineet”. Myös Teknillisen Aikakauslehden STS:n kuulumisia -palsta noteerasi 
tapahtuman ja toivoi, että tällainen suhteiden luominen paikallisten seurojen ja lehdistön välillä 
antaisi aihetta toimenpiteisiin muuallakin. Suomen Teknillinen Seura lähetti yhteisöjäsenilleen 
myös erillisen tiedotteen tästä vaasalaisten järjestämästä symposiumista.

1047
 

Vuoden 1967 vaalikokousta vietettiin ”poikkeuksellisella tavalla”: mukaan oli kutsuttu myös rouvat 
ja vaalikokoukseen oli yhdistetty myös pikkujoulut, joiden merkeissä vietettiin loppuilta. Helsingin 
kaupungin apulaiskaupungininsinööri, tekniikan lisensiaatti L. Salmensaari alusti aiheesta ”Ihminen 
– ajattelija – insinööri”. Esityksessä saatiin kuulla, että ensimmäinen varsinainen insinöörityö oli 
Caligulan obeliskin pystytys Pietarinkirkon aukiolle Roomassa, työnjohtaja suoritti näet pystytyksen 
ensin pienoismallia käyttäen.

1048
 

Vuoden 1968 ensimmäisessä kokouksessa saatiin kuulla kaksi esitelmää. Komentajakapteeni E. 
Pohjannoro kertoi Merivartioston aluskalustosta ja diplomi-insinööri Martti Siivonen Oy Algol 
Ab:stä aiheesta itsekoottavia pienoisnostureita valmiiksi mitoitetusta rakennesarjasta. Helmikuus-
sa puhutti veroäyrin hinta ja kunnallistekniikka Vaasan oloissa, alustajana Vaasan apulaiskaupun-
ginjohtaja, diplomi-insinööri Eilo Eriksson. Seura luovutti Insinöörioppilastalon kannatusyhdistyk-
selle 600 markkaa Vaasan Teknillisen Seuran nimikkohuoneen kalustamista varten, perusteluina 
mm. se, että seuran talous oli osoittanut säästöä 697 markkaa edelliseltä vuodelta.

1049
  

Vaasan Teknillisen Seuran Naiset haastoivat Vaasan Teknillisen Seuran ”helmikuun kuntohiihtoon”, 
jonka miehet täpärästi voittivat: naisilla oli 882 suoritusta ja miehillä 888. Seuran miehiä oli moti-
voitu hiihtoon lupaamalla Mimmin täyttö, mikäli miehet voittavat.

1050
 

Maaliskuussa 1968 vierailtiin jälleen Bockin panimolla, jossa työväki oli jäänyt ylimääräiseen työ-
vuoroon, jotta vierailijat pääsivät näkemään pullojen täytön. Pääoppaana tehdaskäynnin aikana 

                                                           
1045  Tilander 1967; Eronen ja Tilander 1968b 
1046  Tilander 1967; Ahopelto 2014a: 46; Eronen ja Tilander 1968b 
1047  Teknillinen Aikakauslehti 1967g: 15; Paasikangas 1967b; Eronen ja Tilander 1968b 
1048  Tilander 1967; Ahopelto 2014a: 46; Eronen ja Tilander 1968b 
1049  Tilander 1968; Ahopelto 2014a: 46; ks. myös 40; 600 markkaa vuodelta 1968 vastasi 906,20 euroa vuonna 2015, 

apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 19.4.2016 
1050  Tilander 1968 
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toimi maisteri Ragnar Bäck. Esitelmän aiheena oli luontevasti panimoteollisuuden nykynäkymät, 
esitelmöitsijänä insinööri Juhani Wallenius Panimo Oy Bockista.

1051
  

Maaliskuussa järjestettiin jälleen myös ”Symposium”, jonka aihetta Vaasan Teknillisen Seuran 
omista ei pöytä- eikä tilikirjoista löytynyt. Suomen Teknilliselle Seuralle toimitetuista kutsusta ja 
vuoden 1968 toimintakertomuksesta paljastui Kauppaseuralla järjestetyn keskustelutilaisuuden 
aihe: ”Etelä-Pohjanmaan jokien tulevaisuus”.

1052
 

Aprillipäivänä 1968 lähestyi Suomen Teknillinen Seura jäsenkuntaansa toimittamalla heille Suomen 
Teknillisen Seuran Kunniasäännön. Saatesanoissa mainittiin, että "Useilla insinöörijärjestöillä eri 
puolilla maailmaa on omat kunniasääntönsä, jotka merkitsevät yleisohjetta jäsenille suhtautumi-
sessa erilaisiin seikkoihin yhteiskunnassa. Nämä säännöt muodostavat eräänlaisen eettisen rungon 
insinöörin käyttäytymiselle."

1053
 

Saatekirjeessä todettiin myös, että "lähettäessään nyt kunniasäännön jäsenistölle tiedoksi Suomen 
Teknillisen Seuran kunnialautakunta toivoo, että se tulee omalta osaltaan korostamaan niitä ar-
vokkaita perinteitä, joita seuran jäsenistöllä ja Suomen koko insinöörikunnalla on Suomalaisen 
yhteiskunnan kehittäjänä ja rakentajana". Vaasan Teknillinen Seura maksoi vuonna 1968 Suomen 
Teknillinen Seuran yhteisöjäsenmaksua 40,25 markkaa.

1054
 

Huhtikuisena ekskursiokohteena oli Vaasan Kenkätehdas Oy, ekskursioisäntänä insinööri K. Somp-
pi. Vaasan Teknillisen Seuran Naiset järjestivät Centralissa ”Vihreän illan”, johon osallistui noin 100 
henkilöä, ja Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta päätti teettää seuralle laulukirjan. Seuran aktiivi-
set lauluveikot perustivatkin Laulukirjatoimikunnan – ja Laulukirjan tarkastustoimikunnan: syntyi 
Mimmin laulukirja. Laulukirjoja myytiin vuoden heti alkuvaiheissa 305 kappaletta neljän markan 
kappalehintaan, ja valitulle toimikunnalle päätettiin palkkio työstä antaa nestemäisessä muodos-
sa.

1055
 

Syksyllä 1968 käytiin tutustumassa Vaasan Rannikkopatteriston kovapanosammuntoihin Lohtajalla. 
Huonosta säästä johtuen oli matkaan uskaltautunut vain kuusitoista Vaasan Teknillisen Seuran 
jäsentä, mutta ”sitä vaikuttavimmilta tuntuivat hämäräammunnat ja ammuntojen päälle nautitut 
makoisat löylyt”.

1056
  

Vaasan Teknillisen Seuran puheenjohtaja, vesiylituomari Veli-Heikki Erosen esitelmän aiheena oli 
loppusyksyllä 1968 Pietarinkirkko, ja toimitusjohtaja Gunhild Wahlbeck esitteli Pohjanmaan Mat-
katoimisto Oy:n toimintaa. Esityksen jälkeen katsottiin kaksi matkailufilmiä. Vaasan Höyrymylly 
Oy:n johtaja, ekonomi Juhani Paloluoma esitelmöi aiheesta Yritysdemokratia – sen todellinen sisäl-
tö ja merkitys. Myös kansanedustaja Akseli Rodén käytti puheenvuoron aiheesta. Vaalikokouksessa 
diplomi-insinööri Heikki Niemiaho Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:stä kertoi EPV:n uudesta Vaski-
luotoon tehtävästä voimalaitoslaajennuksesta ja diplomi-insinööri Pär-Olaf Sandell esitelmöi ai-
heesta Finlayson-Forssa Ab ja puuvillateollisuus.

1057
 

                                                           
1051  Tilander 1968; Eronen ja Tilander 1969 
1052  Ahopelto 2009b: 43 (5,38 vuoden 2008 euroa); Eronen ja Tilander 1968a; Eronen ja Tilander 1969 
1053  Ahopelto 2009b: 45; vrt. Bird 1998: 315–316 
1054  Ahopelto 2009b: 45 (54,16 vuoden 2008 euroa) 
1055  Tilander 1968; Suomen Teknillinen Seura 1968; Eronen ja Tilander 1969 
1056  Tilander 1968; Eronen ja Tilander 1969 
1057  Tilander 1968; ks. myös Suomen Teknillinen Seura 1968; Eronen ja Tilander 1969 
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Kuva 59 Vaasan Teknillisen Seuran toimintakertomuksesta vuodelta 1968  
 

1960-luvuilla Vaasan Teknillisen Seuran tilintarkastusmerkinnöissä yleistyi tapa esittää, että tilivel-
vollisille myönnettäisiin kiitollisuudella tili- ja vastuuvapaus. Aina vuoteen 1968 saakka rahaston-
hoitajat kirjasivat yksitellen jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet kassakirjaan – siten kassakirjakin 
toimi aikansa jäsenluettelona.

1058
  

Myös vuosi 1969 aloitettiin Vaasan Teknillisen Seuran Naisilta saadun kuntourheiluhaasteen mer-
keissä. Kokousesitelmät jatkuivat myös totuttuun tapaan, ja Teknillisten Seurojen Yhteistyöval-
tuuskunta päätti ehdottaa, että Vaasan Teknillisen Seuran 50- ja Tekniska Klubben i Vasan 75-
vuotisjuhlat yhdistettäisiin. Vaasan Teknillinen Seuran vuosikokouksessa 21.2.1969 puheenjohtaja, 
diplomi-insinööri Kalevi Ryynänen esitteli kokouksessa keskusteltavaksi suunnitelman Vaasan Tek-
nillisen Seuran ja Tekniska Klubben i Vasan toimintojen yhdistämisestä. Käytetyissä puheenvuo-
roissa esitystä kannatettiin yksimielisesti, ja asia jätettiin johtokunnan edelleen kehitettäväksi.

1059
 

Yhdistymistä ei kuitenkaan koskaan toteutettu.  

                                                           
1058  Ahopelto 2009b: 45 
1059  Määttänen 1969 



 

231 

Insinööri Matti Renfors Shell Oy:stä kertoi öljyn kulusta jalostamossa ja tuotteiden käytöstä. Esityk-
sen yhteydessä katsottiin filmit ”Krakkaus ja reformointi” sekä ”Metallien työstöstä”. Illallisen 
aikana seurattiin myös filmiä autourheilun historiasta 1950-luvun alussa. Keskusteltiin myös per-
jantain sopivuudesta kokouspäivänä siirryttäessä viisipäiväiseen työviikkoon, mutta enemmistö 
kokousväestä kannatti pysyttäytymistä perjantaissa jatkossakin. Diplomi-insinööri Osmo Lohikoski 
Suomen Teknillisestä Seurasta esitelmöi vilkkaan keskustellun synnyttäneestä aiheesta ”Taloudel-
linen ja liikkeenjohdollinen kasvatus”.

1060
  

Maaliskuussa 1969 teemana oli lentotoiminta: diplomi-insinööri Tenho Lahti Finnairista kertoi 
lentoyhtiön huoltotoiminnasta ja diplomi-insinööri Carl-Erik Bruun Vaasan Lentokerhosta esitteli 
kerhon toimintaa esitykseensä liittyneen filmin kera. Huhtikuussa oli veneilykauden vuoro: Teräs 
Oy:n osastopäällikkö Alpo Lehtinen kertoi pienveneistä ja venemoottoreista. Teräs Oy:n johtaja 
Tauno Rewell esitelmöi aiheista ”Rakennus ja rakentaminen” sekä ”Teräs Oy:n yleisorganisaatio ja 
toimintamuodot”.

1061
 

Syyskaudella insinööri R. Lydman A. Ahlström Oy:stä esitelmöi kovalaseista ja lasikuiduista ja dip-
lomi-insinööri Björn Krook Oy Schauman Ab:ltä kertoi vaneriteollisuuden erikoistuotteista. Kirja-
painonjohtaja Martti Koski Vaasa Oy:stä esitelmöi vaalikokouksessa kirjapainotekniikasta.

1062
  

 

 
Kuva 60 Vaasan Teknillisen Seuran ja Tekniska Klubben i Vasan yhteiset 125-vuotisjuhlat 

                                                           
1060  Määttänen 1969 
1061  Määttänen 1969; Pomell 1969 
1062  Määttänen 1969 
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Vaasan Teknillisen Seuran 50-vuotista taivalta juhlittiin yhdessä samana vuonna 75 vuotta täyttä-
neen Tekniska Klubben i Vasan kanssa lokakuussa 1969. Juhlapuheen kaupungintalolla järjestetys-
sä yhteisessä ”125-vuotisjuhlakokouksessa” piti professori V. Palva aiheenaan "Teknisen kehityk-
sen voittokulku". Iltajuhla tanssiaisineen järjestettiin ravintola Centralissa.

1063
  

Sanomalehti Vaasa kirjoitti "kahden teknillisen seuran '125-vuotisjuhlasta'" peräti kahtena päivänä 
(ks. myös liite 8). Tekniska Klubben i Vasan puheenjohtaja, insinööri R. Hongell tarkasteli terveh-
dyspuheessaan tulevaisuuden mukanaan tuomia tehtäviä sekä kaipasi alalle todellista keskusjärjes-
töä, jolla olisi vain yhteisöjäseniä. Vaasan Teknillisen Seuran puheenjohtaja, diplomi-insinööri Kale-
vi Ryynänen tarkasteli myös puheessaan yhteistyön muotoja tekniikan alalla.

1064
  

Lisäksi Ryynänen mainitsi tervehdyspuheessaan, että olisi voitava luoda kiinteät yhteydet myös 
muihin ryhmiin, kuten esimerkiksi kaupan ja talouselämän edustajiin. "Tähän saakka esimerkiksi 
insinöörit ja ekonomit ovat olleet täysin eri aaltopituuksilla", Ryynänen totesi, ja kehotti vaasalaisia 
seuroja lähivuosien aikana luomaan kiinteät yhteistyömuodot tälläkin alalla. "Ehkäpä seuraava 
juhla voidaan viettää ekonomien ja insinöörien merkeissä", hän esitti.

1065
  

Hieman sinne päin toimittiinkin – vuonna 2000 solmittiin yhteistyösopimus Vaasan Teknillisen 
Seuran, Tekniska Klubben i Vasan, Vaasan Ekonomit – Vasa Ekonomer ry:n ja Niordin Ekonomgillet 
Wasan kesken tavoitteena tarjota jäsentilaisuuksia puolin ja toisin näiden yhdistysten jäsenille.

1066
 

Valitettavasti kahden ruotsinkielisen yhdistyksen toiminta on sittemmin hiipunut, eivätkä Vaasan 
Ekonomitkaan ole viime vuosina osallistuneet Vaasan Teknillisen Seuran tarjoamiin tilaisuuksiin 
entiseen tapaan; ekonomien puolelta yhteistilaisuudet supistuivat vähitellen ystävänpäiväkisaan, 
johon he osallistuivat viimeisen kerran vuonna 2014. 

 
 

 

   

                                                           
1063  Teknillinen Aikakauslehti 1969a: 12; Ahopelto 2009b: 45–49 
1064  Ahopelto 2009b: 45–49 
1065  Ahopelto 2009b: 47–49 
1066  Ahopelto 2009b: 47–49 
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8 AVOIMUUDEN VUODET 

 
 

Sosiaalisen pääoman käsitteistöstä on johdettavissa yhdistystoiminnan 
perusluonne: yhteisöllisyys, verkostot, vastavuoroisuus ja osallistuminen 
sekä luottamus. Yhdistystoimintaan aktiivisesti osallistuvat toimijat ja 
luottamushenkilöt kokevat empiiristen havaintojen perusteella saavansa 
toiminnasta yhteisön ja vertaisverkoston tukea, yhteisöllistä me-henkeä, 
joka toimiakseen paitsi vaatii aktiivista osallistumista ja oman vapaa-
ajan uhraamista yhteisen hyödyn hyväksi, myös antaa paljon – jäsenti-
laisuuksia, yritysvierailuita, koulutustilaisuuksia, saunailtoja ja vapaa-
muotoista ajatustenvaihtoa, jopa tärkeitä ammatti- tai ystävyyssuhteita.  

Juuri tekniikan akateemisten järjestötyö ei välttämättä ensimmäisenä 
nouse mieleen puhuttaessa yhteiskuntaa tukevasta vapaaehtoistyöstä. 
Kuitenkin aktiiviset yhdistystoimijat ovat vuosikymmenten saatossa 
ottaneet asiantuntijoina kantaa kaupunkinsa rakenteisiin ja tavoitteisiin, 
keränneet rahoitusta niin alansa korkeakouluopetukseen kuin järjestä-
neet omana vapaa-aikanaan koulutusta sitä tarvittaessa. Tämä työ ei 

välttämättä nykyisessä hyvinvointiyhteiskunnassa ole yhtä näyttävää kuin viime vuosisadan alku-
vuosikymmeninä, mutta tärkeää se on yhä. Työnjohtokurssit vain ovat muuttuneet mentoroinniksi 
tarpeiden ja painotusten ajan myötä muokkautuessa. 

 

8.1 Paikallistoiminta muutosten kohteena myös Vaasassa 

 

Vaasan Teknillisen Seuran vuonna 1970 ensimmäisessä kokouksessa insinööri Aimo Ylä-Oijala Oy 
Strömberg Ab:ltä esitelmöi hallinnollisesta rationalisoinnista linjaorganisatiossa ja professori Olavi 
Borg Tampereen yliopistosta luennoi ideologisten ristiriitojen vaikutuksesta työelämässä. Esitel-
män kerrottiin aiheuttaneen vilkkaan keskustelun, joka oli valitettavasti katkennut ennen aikojaan 
esitelmöitsijän jouduttua lähtemään kotimatkalle.

1067
  

Helmi-maaliskuussa 1970 Vaasan Teknillisen Seuran jäsenet kamppailivat Vaasan Teknillisen Seu-
ran Naisten kanssa kuntokilvassa. VTS:n kerrottiin selviytyneen kovassa ottelussa jälleen toiseksi. 
Huhtikuussa VTS:n Naiset järjestivät saluunaillan, johon Vaasan Teknillisen Seuran jäsenten osan-
oton kirjattiin olleen välttävän innokasta.

1068
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Maaliskuussa 1970 vierailtiin Påttin vedenpuhdistuslaitoksella ja diplomi-insinööri Rolf Rönnqvist 
täydensi kokouksen kuluessa vierailun aikana annettua informaatiota Vaasan jätevesien käsittelys-
tä. Fogelberg Vaasan kaupungin matkailulautakunnasta käsitteli ongelmaa matkailun ja luonnon-
suojelun kannalta lyhyessä alustuksessaan, ja samaan aihepiiriin liittyen terveystarkastaja Runar 
Backman alusti vesien likaisuuden terveydellisistä haittavaikutuksista. Toukokuussa tehtiin opin-
tomatka Kokkolaan, kohteina Outokumpu Oy ja Rikkihappo Oy.

1069
  

Diplomi-insinööri Pertti Jotuni piti esitelmän Kuulennoista insinööriteknillisenä saavutuksena, ja 
diplomi-insinööri Saarikangas Oy Wärtsilä Ab:n Helsingin telakalta esitelmöi Polar-jäänsärkijöistä ja 
niiden rakentamisesta. Esitystä täydensi jäänsärkijän toimintaa kuvaava filmi. Diplomi-insinööri 
Kalevi Ryynänen Oy Strömberg Ab:ltä puolestaan kertoi filmien kera lokakuisen tehdasvierailun 
jälkeen Strömbergin tuotannosta ja toiminnasta.

1070
  

Seuran sihteeri Martti Määttänen oli edustanut Vaasan Teknillistä Seuraa Suomen Teknillisen Seu-
ran yhteisöjäsenten kokouksessa, ja raportoi kokouksessa käsitellyistä asioista, kuten ympäristön-
huoltokysymyksistä ja insinöörien etujärjestötoiminnan kehittämisestä. STS:n järjestämässä insi-

                                                           
1069  Määttänen 1970; Ahopelto 2014a: 47 
1070  Määttänen 1970; Ahopelto 2014a: 47 
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nöörien ammatillista järjestäytymistä käsitelleessä kokouksessa Seuraa edustanut DI Timo Katajis-
to kertoi ”tärkeimmistä kokouksessa käsitellyistä asioista”.

1071
  

Vaasan Teknillisen Seuran ja Tekniska Klubben i Vasan jäsenille järjestettiin syyskaudella 1970 
tilaisuus opintoretkeilyyn Raumalle ja Uuteenkaupunkiin. Matkan aikana tutustuttiin peräti 66 
henkilön voimin Rauma-Repola Oy:n, Ammus-Sytytin Oy:n ja Saab-Valmet Oy:n tehtaisiin.

1072
 

Vaalikokouksen yhteydessä vierailtiin Wiik & Höglundin tuotantolaitoksilla Vanhassa Vaasassa, ja 
illan esitelmän piti J. E. Jofs, joka kertoi yhtiön kehitysvaiheista. Joulukuussa kirjattiin linja-auto-
kuluja teollisuusretkeilystä 50 markkaa

1073
.  

Tammikuussa 1971 oli johtokunnan kokousmuistiinpanoihin kirjattu, että "Tekniska Klubben i Vasa 
vierailee Tiklaksella, maaliskuussa käydään Rikkihappo Oy:n vieraana ja huhtikuussa tutustutaan 
EPV:n kallioluoliin. Toukokuun puolivälissä tehdään ekskursio todennäköisesti Rautaruukkiin". 
Kauppatieteiden kandidaatti Risto Tienari Vaasan lääninhallituksesta esitelmöi Vaasan läänin vuo-
den 1970 yritys- ja elinkeinotutkimuksesta ja sen aiheuttamista jatkotoimenpiteistä ja Suomen 
Teknillisen Seuran apulaistoiminnanjohtaja, diplomi-insinööri Alari Kujala kertoi insinööri- ja arkki-
tehtikentän järjestäytymisestä. STS:n jäsenistön jakautuminen edunvalvontamielisiin ja ammatilli-
sen yhdistystoimintatradition kannattajiin syveni.

1074
 

Kevätkaudella 1971 johtaja Tuomarla esitteli Rikkihappo Oy:n Vaasan tehtaiden toimintaa ja myyn-
tipäällikkö Egil Sandström piti esitelmän aiheesta ”användning av arbetsskyddmateriel och deras 
försäljning” Vaasan Teknillisen Seuran ja Tekniska Klubben i Vasan yhteisessä kokouksessa. Diplo-
mi-insinöörit Niemiaho, Matala ja Pelkonen Vaskiluodon Voimasta esittelivät Vaskiluodon Voiman 
rakennushanketta; kokousta edeltäneelle rakennustyömaaekskursiolle oli osallistunut yhteensä 
140 jäsentä.

1075
 

Vuoden 1971 aikana Vaasan Teknillinen Seura teki yhdessä Tekniska Klubben i Vasan kanssa kaksi 
Vaasan ulkopuolelle suuntautunutta ekskursiota. Toukokuussa käytiin Rautaruukki Oy:n Raahen 
tehtailla ja lokakuussa Vallgrundin merivartioasemalla VL Kaakkurilla.

1076
 

Syyskauden 1971 kokousesitelmäaiheita olivat kaukolämmitys Vaasassa, esitelmöitsijöinä toimitus-
johtaja, diplomi-insinööri Hisinger ja insinööri Aaltonen Vaasan Sähkö Oy:stä sekä valtakunnallisten 
insinöörijärjestöjen muuttuva rooli, alustajina toiminnanjohtajat M. Kaario ja J. Liede Suomen 
Teknillisestä Seurasta ja Insinööriliitosta. Varatoimitusjohtaja Svarfvar Bockin panimosta esitelmöi 
panimon vaiheista.

1077
 

Merenkurkun tieyhteys puhutti myös vuonna 1972, esitelmöitsijänä piiri-insinööri Seppo Saari. 
Toimitusjohtaja Niemi Rakennusliike A. Hakorannasta ja johtaja Holm Rantaloma Oy:stä kertoivat 
Rantasipi-hankkeesta. Civilingenjör Ants Teern Oy Strömberg Ab:ltä esitelmöi aiheesta ”tillförlitlig-

                                                           
1071  Määttänen 1970; ks. myös Aunesluoma 2004: 287 
1072  Ryynänen ja Määttänen 1971 
1073  64 vuoden 2008 euroa; Ahopelto 2009b: 48 
1074  Ahopelto 2014a: 48; Lind 1971; Aunesluona 2004: 287 
1075  Lind 1971; Ahopelto 2014a: 48 
1076  Niemiaho ja Lind 1972 
1077  Lind 1971; Ahopelto 2014a: 48 
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heten inom elektroniken” ja toimitusjohtaja Bergroth Oy Airam Ab:ltä alusti aiheesta ”uutta säh-
köautoista ja vähän muutakin”. Esitelmän mainittiin olleen erittäin hauskan ja mielenkiintoisen. 
Kevätekskursiota suunniteltiin tehtäväksi Uumajaan.

1078
  

Syyskaudella 1972 vierailtiin Suomen Sokeri Oy:ssä, jota johtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatius 
esitteli kokousväelle kiertokäynnin päätteeksi myös ”sanoin ja filmein”. Kokouksesta lähdettiin 
”sokerieväin”, osa kokousväestä siirtyi vielä Suomalaiselle Klubille iltapalan ja Mimmin pariin.

1079
 

Oikeustieteen lisensiaatti Matti Kuusimäki Vaasan Hovioikeudesta luennoi aiheesta ”jokamiehen 
oikeustiedettä”. Esitelmää kerrottiin seuranneen varsin vilkkaan kyselyn ja keskustelun. Diplomi-
insinööri Seppo Oja Neste Oy:stä kertoi vaalikokouksessa maakaasuun liittyvistä kysymyksistä.

1080
 
 

Tammikuussa 1973 toimitusjohtaja Heikki Niemiaho Vaskiluodon Voima Oy:stä kertoi energiahuol-
lon tulevaisuuden näkymistä yritysvierailun yhteydessä pidetyssä kokouksessa. Vuosikokous järjes-
tettiin Fenno Expressillä; Oy Vaasa – Umea Ab:stä insinööri Lars Saren

 
kertoi laivojen huollosta ja 

talvikunnostuksesta ja myyntipäällikkö Matti Kivinen
 
Vaasan laivojen liikenteestä. Ennen kokousta 

tutustuttiin laivan sisätiloihin ja kokouksen päätteeksi nautittiin Oy Vaasa – Umea Ab:n tarjoama 
iltapala ja Mimmi.

1081
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Kevätkaudella 1973 insinööri K.E. Nyman, Rakennusliike K.E. Nymanilta esitelmöi Vaasan Teknilli-
sen Seuran jäsenkunnalle asunnon hankintaan liittyvistä kysymyksistä. Kokousväki oli päässyt myös 
tutustumiskäynnille elementtitehtaaseen. Kevätekskursiokohteeksi valikoitui Pietarsaari ja siellä 
Oy Ja-Ro Ab sekä Nautor.

1082
 

Pankinjohtaja Kristian von Bonsdorff Helsingin-Osake-Pankista esitelmöi syksyllä 1973 aiheesta 
”onko sijoitus osakkeisiin keinottelua vai säästämismuoto” ja professori Eero Routamo kertoi Vaa-
san Kauppakorkeakoulun toiminnasta ja opiskelusta siellä. Insinööri Heikki Kesäläinen Insinööri-
toimisto Viatek Oy:stä kertoi Vaasan seudun tieverkon kehittämissuunnitelmasta ja diplomi-
insinööri Matti Kaitera Salora Oy:stä esitelmöi suomalaisen väritelevision suunnittelusta, valmis-
tuksesta ja markkinoinnista. Diplomi-insinööri Aimo Roth käytti vaalikokouksessa puheenvuoron 
Vaasan Teknillisen Seuran Naisten järjestämien ”Äitienpäivätanssien” merkeissä.

1083
 

Kunniajäsen Reino Ignatiukselle ojennettiin Vaasan Teknillisen Seuran lahjana ”Pienois-Mimmi” 60-
vuotislahjaksi maaliskuussa 1973, ja kunniajäsen Olavi Neuvolle luovutettiin vuoden 1974 syys-
kuussa samoin 60-vuotislahjaksi "Pienois-Mimmi N:o 2".

1084
  

Pienois-Mimmi N:o 3 luovutettiin Vaasan Teknillisen Seuran Naisille yhdistyksen 10-vuotisjuhlassa, 
ja Pienois-Mimmi N:o 4 Suomen Teknilliselle Seuralle sen täyttäessä 80 vuotta. Valitettavasti ku-
vamateriaalia ei pienoismimmeistä ole seuran arkistoista löytynyt. 

Vuonna 1974 filosofian lisensiaatti Kalervo Räisänen Kemira Oy:stä kertoi polyelektrolyyteistä ja 
niiden käytöstä ja diplomi-insinööri Kalervo Kantola Työsuojeluhallituksesta esitelmöi melusta 
esitellen ”edellisenä vuonna saamallaan Vaasan Teknillisen Seuran stipendillä hankkimaansa ’me-
lupakettia’ välillä korvia vihlovasti”.

1085
 

Maaliskuussa 1974 keskusteltiin toimikunnasta, joka tutkisi mahdollisuutta Kauppakorkean laajen-
tamiseksi teknillisellä osastolla. Asiaa käsiteltiin vuosikymmenten mittaan useaan otteeseen, pe-
rustelumuistioita kirjoitettiin ja vaikuttajia kierrätettiin tutustumassa korkeakoulun, sittemmin 
yliopiston toimintaan. Diplomi-insinööritutkinnonanto-oikeus saatiin Vaasan yliopistoon pitkäaikai-
sen muuntokoulutustoiminnan jälkeen vihdoin vuonna 2004.

1086
 

Vuonna 1974 järjestettiin myös nopean lukemisen kurssi. Kevätekskursiolle suunnattiin Poriin 
tutustumaan Kemira Oy:n sikäläisiin tehtaisiin sekä Rauma-Repolan öljynporauslauttojen valmis-
tukseen ja syyskuussa vierailtiin Outokumpu Oy:n Kokkolan tehtailla.

1087
  

Insinööri Timo Tuomisto Suomen Sokeri Oy:stä esitelmöi erikoissokereista ja sokerialkoholeista ja 
tekniikan lisensiaatti Teuvo Ilmonen Kymi Oy:stä kertoi turpeesta ja sen käytöstä sekä tulevaisuu-
den näkymistä. Diplomi-insinööri Matti Varonen, Oy Strömberg Ab:ltä esitelmöi insinöörien jatko-
koulutuksesta ja diplomi-insinööri Kari Ruokonen Imatran Voima Oy:stä esitelmöi

 
Loviisan ydin-

voimalaitoksesta. Vaalikokouksessa 1974 diplomi-insinööri Pekka Salo, insinööri Yrjö Pohjanpalo ja 

                                                           
1082  Väkeväinen 1973; Ahopelto 2014a: 48 
1083  Väkeväinen 1973; Ahopelto 2014a: 48 
1084  Ahopelto 2009b: 48–49; Väkeväinen 1973 
1085  Väkeväinen 1974; Väkeväinen 1975; Tapio 1974; Nurmi ja Väkeväinen 1975 
1086  Väkeväinen 1974; Väkeväinen 1975; Ahopelto 2009b: 125–127; 175 
1087  Väkeväinen 1974; Väkeväinen 1975; Ahopelto 2009b: 48; Ahopelto 2014a: 49; Nurmi ja Väkeväinen 1975 
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insinööri Anatol Westerlund Oy Wärtsilä Ab:ltä esitelmöivät dieselmoottoreista, niiden valmistuk-
sesta ja markkinoinnista.

1088
  

Suomen Teknillisen Seuran ja Tekniska Föreningen i Finlandin VAK-projektitoimintaa
1089

 käsiteltiin 
vuosina 1975 ja 1976. Vaasalaisyhdistysten aiheena oli ”korkeakouluopetuksen kehittäminen Vaa-
sassa”.  

Insinööri Pertti Koivu kertoi kevätkaudella 1975 Chicagon kansainvälisistä työstökonemessuista, 
insinöörimajuri Georg Nordman esitelmöi

 
Sotataloudellisesta maanpuolustuksesta ja

 
tekniikan 

lisensiaatti Rolf Törnqvistin aiheena olivat
 
aaltovoimalaitokset ja tehoa tuottavat aallonmurtajat. 

STS:n tiedottaja, maisteri Kalevi Koivunen esitelmöi insinöörin asemasta ja arvostuksesta. Kevät-
ekskursio tehtiin Tampereelle, kohteina tällä kertaa Tamrock Oy, Tampella Ab sekä Tampereen 
Verkatehdas.

1090
 

Syyskaudella 1975 arkkitehti Annikki Nurminen esitelmöi asuntojen ja asuntoalueiden suunnitte-
lusta, tekniikan tohtori Kari Blomster Suomen Boforsilta kertoi pintakarkaisumenetelmistä teräk-
sen lämpökäsittelyssä ja insinööri J. E. Joffs Wiik & Höglund kertoi muoveista pakkausmateriaalei-
na.

1091
 

                                                           
1088  Väkeväinen 1974; Väkeväinen 1975; Ahopelto 2009b: 48; Ahopelto 2014a: 49; Nurmi ja Väkeväinen 1975 
1089  Valtakunnan alueellinen kehittäminen; ks. Väkeväinen 1975 
1090  Kankaanpää 1975; Kankaanpää 1976; Ahopelto 2014a: 49–50 
1091  Kankaanpää 1975; Ahopelto 2014a: 49–50 
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Esitelmien jälkeen kirjattiin säännönmukaisesti maininta "hyvä ja selkeä esitys viritti tavan mukaan 
vilkkaan keskustelun". Professori Palomäen aiheen "Vaasan kauppakorkeakoulun toiminta ja kehit-
tämissuunnitelmat" tosin todettiin marraskuussa 1975 herättäneen "hartaasti kuunnelleessa ylei-
sössä kysymysten ja keskustelun tulvan, jota esitelmöitsijä hallitsi asiantuntevilla lausunnoil-
laan".

1092
 

Vaasan Teknillisen Seuran kokouspöytäkirjojen viimeiseksi pykäläksi muodostui 1970-luvun mit-
taan toteamus "Kokouksen virallinen osuus päättyi ja iltapalan ja [yrityksen nimi]:n tarjoaman 
’Mimmin’ ääreen jäi [lkm] jäsentä”. Mimmin ääreen jäi milloin alle kymmenen, milloin yli 50 jäsen-
tä.

1093
 

Vuorineuvos Martti Hovi Kemira Oy:stä kertoi tammikuussa 1976 kokemuksia yritysdemokratiasta. 
Vuosikokousesitelmän piti Upon metalliteollisuusalan laadunvalvontapäällikkö Heljo Liesmäki ai-
heenaan laatukustannukset. Kevätkaudella esitelmöivät myös diplomi-insinöörit J. Tuomisto ja P. 
Mähönen Oy Strömberg Ab:ltä aiheinaan ”yleistä yhtiöstä” ja ”valumuovit suurjännitetekniikas-
sa”.

1094
  

Tekniikan tohtori Matti Karttunen alusti vuonna 1976 teknillisen korkeakouluopetuksen aloittami-
sesta Vaasassa. Alustukseen liittynyt julkilausuma jaettiin lehdistölle. Kaupunginjohtaja Lauri Jär-
ventaka esitelmöi Vaasan nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Kevätekskursiolle lähdettiin Pietarsaa-
reen ja Kokkolaan: Oy Wilhelm Schauman Ab:n tehtaille sekä Outokumpu Oy:n tehtaille.

1095
 

Syyskuussa 1976 Vaasan Teknillinen Seura päätti maksaa Ralf-Erik Klockarsin patsaan, joka sijoitet-
tiin Kemira Oy:n Vaasan tehtaiden suojaintehtaaseen; everstiluutnantti evp. Klockars kutsuttiin 
seuraavassa kokouksessa VTS:n kunniajäseneksi. Patsaan hinta 12 000 markkaa oli saatu lahjoituk-
sena Kemira Oy:ltä. Maisteri Käär Tikkurilan Väritehtaalta esitelmöi vesiohenteisista polttomaaleis-
ta, niiden nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

1096
 

Oy Metsä-Botnia Ab:n toimitusjohtaja Juhani Ahava esitteli Vaasan Teknilliselle Seuralle Kaskisten 
selluloosatehtaan rakennusprojektissa noudatettuja toimintaperiaatteita ja tuotekehittelypäällik-
kö, diplomi-insinööri Esa Kaunismäki Kemira Oy:stä kertoi tuotevalikoiman suunnittelussa käyte-
tyistä menettelytavoista.

1097
 

Alkuvuonna 1977 teknikko Tauno Pessi Teräs Oy:stä esitelmöi aiheesta ”pientalojen LVI”, yli-
insinööri Paavo Karttunen kertoi Vaasan läänin malminetsijöistä ja yli-insinööri Rauno Seeste Ou-
tokumpu Oy:stä esitelmöi metallien perustuotantoon liittyvästä teknillisestä viennistä. Teknillinen 
johtaja, diplomi-insinööri Matti Välimäki TopMan Oy:stä kertoi kengänvalmistuksesta.

1098
 

Huhtikuussa Pietarsaaren Teknillinen Seura vieraili Vaasassa; Vaasan Teknillinen Seura sai vierailus-
ta muistoksi taulun, jonka nykykohtalosta ei ole tietoa, sekä kutsun vastavierailulle. Perusteilla 

                                                           
1092  Ahopelto 2009b: 49–50 
1093  Ahopelto 2009b: 50 
1094  Tuomarla ja Kankaanpää 1977 
1095  Kamppinen 1976; Kankaanpää 1976; Tuomarla ja Kankaanpää 1977; Ahopelto 2014a: 50 
1096  Kankaanpää 1976; Tuomarla ja Kankaanpää 1977; 12 000 markkaa vuodelta 1976 vastaa 8 553,00 vuoden 2015 euroa, 

apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 
1097  Kankaanpää 1976; Ahopelto 2014a: 50–51 
1098  Tiitola 1977; Ahopelto 2014a: 51; Karttunen ja Tiitola 1978 
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olleeseen Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen Stipendirahastoon päätettiin sijoit-
taa seuran varoja 1 500 markkaa. Insinööri Anders Nylander kertoi Yhtyneiden Muovitehtaiden 
toiminnasta sekä esitti filmin mereen tapahtuvasta putkiasennusprojektista. Kevätekskursiokoh-
teena toukokuussa 1977 oli Oy Metsä-Botnia Ab:n uusi selluloosatehdas Kaskisissa.

1099
 

Syyskaudella 1977 diplomi-insinööri K. Pelkonen Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:stä esitelmöi voi-
mantuotannosta, Uuno Kari Oy Aino Lindeman Ab:ltä kertoi verkonvalmistuksesta ja tekniikan 
ylioppilas Teppo Raitis Wärtsilän Vaasan tehtailta esitelmöi laivanrakennuksesta ja Wärtsilän tela-
kasta.

1100
  

Vaasan Teknillisen Seuran vaalikokouksessa Suomalaisella Klubilla 25.11.1977 luettiin Tehtaanjoh-
taja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen Stipendirahaston säännöt, jotka kokous hyväksyi. Puheen-
johtaja Matti Karttunen luovutti kunniajäsen Reino Ignatiukselle perustamiskirjan ja jäsen Ralf-Erik 
Klockars piti puheen. Jäsenet Juhani Tuomarla ja Pentti Ruotsala antoivat samassa tilaisuudessa 
Ignatiukselle VTOL:n neuvottelukunnan mitalin. Tuomarla piti puheen ja illan päätteeksi Wärtsilä 
tarjosi "Mimmin".

1101
  

Vuoden 1978 ensimmäisen esitelmän piti johtaja Knut Österberg Oy Österberg & Co. Ab:stä aihee-
naan Oy Österberg & Co. Ab:n kehitys alihankintayrityksenä. Diplomi-insinööri Matti Kyntäjä VS-
Yhtiöistä kertoi rakennusalan viennistä. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin paneelikeskustelu 
insinöörikunnan työllisyystilanteesta, paneelin puheenjohtajana diplomi-insinööri Lasse Nurmi 
(VTOL), ja jäseninä johtaja K. Ryynänen (Strömberg), insinööri J. Raikko (Wärtsilä), johtaja Kuusela 
(K. E. Nyman), piiri-insinööri Luoma (TVL), tarkastaja Sundqvist (Vaasan työvoimapiiri), osastopääl-
likkö L. Rousi (ammattikasvatushallitus) ja toiminnanjohtaja Alari Kujala (KAL).

1102
 

Rouva G. Wahlbeck Suomen Matkatoimisto Oy:stä kertoi Vaasan Teknillisen Seuran kokousväelle 
vuonna 1978 Thaimaan matkoista sekä liikematkapalveluista. Ekskursiokohteina olivat Finncrown 
Oy Vähässäkyrössä sekä Wärtsilän valimo Pietarsaaressa. Syyskauden kokoukset aloitettiin Oy 
Strömberg Ab:n ruokalassa Kauhajoella. Kokouksen virallisen osan päätyttyä seurue jatkoi iltaa 
”Karpalossa” kansanpelimannien ja yhteislaulun merkeissä. Insinöörineuvos Timo Peräinen esitel-
möi Vesiylioikeuden toiminnasta ja insinööri Jorma Lauttanen A. Ahlström Oy:stä kertoi melusta ja 
sen torjunnasta teollisuusrakentamisessa.

1103
 

Valtiotieteiden maisteri Mauritz Enqvist Työnantajaliitosta esitelmöi Vaasan Teknillisen Seuran 60-
vuotisjuhlavuoden 1979 kevätkaudella aiheenaan ”den nya lagen om samarbete inom företagen 
och förmannakårens ställning enligt denna”. Insinööri Pentti Mutikainen Valtion Polttoainekeskuk-
sesta ja insinööri Tapio Laukkanen Outokumpu Oy:stä kertoivat VAPO:n Haukinevan turpeenjalos-
tuslaitoksesta. Diplomi-insinööri Mikko Lind ja insinööri Matti Aaltonen esitelmöivät Vaasan ener-
giahuollosta ja johtaja Seppo Ahonen esitteli Onninen Oy:tä ”sanoin ja kuvin”.

1104
  

                                                           
1099  Karttunen ja Tiitola 1978; Tiitola 1977; Ahopelto 2014a: 51; 1 500 markkaa vuodelta 1977 vastaa 949,40 vuoden 2015 

euroa, apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 
1100  Tiitola 1977; Karttunen ja Tiitola 1978; Ahopelto 2014a: 51 
1101  Tiitola 1977; Ahopelto 2009b: 51–52; Ahopelto 2014a: 51; Karttunen ja Tiitola 1978; www.vaasanteknillinen-

seura.fi/Stipendit/stipendi.html 29.4.2016 
1102  Tiitola 1978; Ahopelto 2014a: 51 
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1104  Pajukoski 1979; Suomen Teknillinen Seura 1979  
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Vuoden 1979 kevätekskursiolla käytiin Ylihärmässä kohteina Junkkari Oy, Galmet Oy ja Maaseudun 
Kone Oy. Toimitusjohtaja J. Isosaari esitteli Junkkari Oy:n toimintaa, toimitusjohtaja R. Talikka 
Galmet Oy:tä ja toimitusjohtaja P. Järvi Maaseudun Konetta.

1105
  

Syyskaudella 1979 insinööri Veikko Karjalainen Sampo-yhtiöistä kertoi vakuutusalan kuulumisia ja 
toimitusjohtaja Martti Kööpikkä esitteli Vaasan Teknillisen Seuran kokousväelle Laihian Metalli 
Oy:tä ja sen tuotteita. Vaalikokouksessa piiri-insinööri Seppo Saari esitelmöi Pohjanmaan vesistö-
järjestelyistä.

1106
  

                                                           
1105  Suomen Teknillinen Seura 1979  
1106  Pajukoski 1979; Suomen Teknillinen Seura 1979; Ahopelto 2009b: 53 

 
TEHTAANJOHTAJA, DIPLOMI-INSINÖÖRI REINO IGNATIUKSEN STIPENDIRAHASTON  

PERUSTAMISKIRJA 
 

Oheisessa lahjoittajaluettelossa mainitut yhteisöt ja henkilöt ovat tänään perustaneet “Tehtaanjohtaja, 
diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahasto” nimisen rahaston Vaasan Teknillinen Seura r.y:n 

yhteyteen sekä hyväksyneet rahastolle seuraavat säännöt:  
 

 "Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahasto.  
 

 1 §  
 Rahasto on perustettu Vaasan Teknillinen Seura r.y:n ja Reino Ignatiuksen ystävien aloitteesta ja 

tuella. Valtaosa rahaston alkupääomasta on Suomen Sokeri Oy:n lahjoittama.  
 

 2 §  
 Rahaston tarkoituksena on edistää teknillistä ja teknillis-kaupallista koulutusta Vaasassa toimivissa 

oppilaitoksissa myöntämällä stipendejä.  
 

 3 §  
 Rahaston varat on sijoitettava tuottavasti ja siten, että ne ovat mahdollisuuksien mukaan turvatut 

rahan arvon huononemiselta.  
 

 4 §  
 Rahasto luetaan Vaasan Teknillinen Seura r.y:n varoihin kuuluvaksi ja hoitaa sen hallinnon näin ollen 

yhdistyksen johtokunta ottamalla hallinnossaan huomioon seuran säännöt ja tavoitteet.  
 

 5 §  
 Rahasto ottaa vastaan lahjoituksia ja merkitsee lahjoittajien nimet rahaston perustamiskirjaan.  

 
 6 §  

 Stipendien myöntäminen tapahtuu mieluimmin kerran vuodessa." 
 

 Vaasassa heinäkuun 11. päivänä 1977.  
 

 Vaasan Teknillinen Seura r.y. 
 

 Matti Karttunen     Tapani Tiitola 
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Strömbergin Kauhajoen tehtaisiin tutustuttiin yhdessä Tekniska Klubben i Vasan ja Vaasan Teknilli-
sen Seuran Naisten kanssa. Vaasan Teknillisen Seuran Naiset järjestivät joulujuhlan marraskuussa, 
mutta VTS:n 60-vuotisjuhlien vietto siirtyi vuoden 1980 puolelle.

1107
 

Vaasan Teknillisen Seuran 60-vuotisjuhla pidettiin 28. maaliskuuta 1980 hotelli Centralissa. Läsnä 
juhlakokouksessa oli kaikkiaan 84 henkilöä, ja juhlaesitelmän piti professori Yrjö Neuvo aiheenaan 
Mikroprosessorit kotitalouksissa. Hän välitti myös Tampereen Teknillisen Seuran onnittelut juhli-
valla Seuralle. Illallista ja Oy Strömberg Ab:n tarjoamaa Mimmiä nautittaessa pidettiin juhlapuheita 
ja esitettiin onnitteluita.

1108
  

Rouva Maj-Britt Erickson piti Vaasan Teknillisen Seuran 60-vuotisjuhlassa puheen miehille sekä 
esitti Vaasan Teknillisen Seuran Naisten onnittelut. Seuran vanhin kunniajäsen, DI Reino Ignatius 
muisteli puheessaan värikkäästi menneitä aikoja. Suomen Teknillisen Seuran tervehdyksen välitti 
Matti Karttunen.

1109
 

Vaasan Teknillisen Seuran 60-vuotisjuhlailta jatkui tanssin pyörteissä Tiihosen kvartetin tahtiin. 
Väliajalla Tekniska Klubben i Vasan puheenjohtaja Kalervo Kantola esitti VTS:lle 60-vuotisjuhla-
onnittelut sekä lahjoitti Seuralle kantolaukun Mimmin kuljettamista varten. Tanssin aikana Vaasan 
Teknillisen Seuran Naiset järjestivät arpajaiset juhlien tukemiseksi. 60-vuotisjuhlakokous juhlineen 
jatkui pikkutunneille saakka.

1110
 

Alkuvuoden 1980 esitelmänaiheita olivat Vaasan kaupungin teknillinen sektori ja sen kehittämisnä-
kymät, puhujana teknillinen apulaiskaupunginjohtaja Seppo Sanaksenaho ja Vaskiluodon Voiman 
uusi hiilikattilaprojekti: sähkön- ja lämmöntuotanto Vaskiluodossa, esitelmöitsijänä diplomi-
insinööri K. Pelkonen. Insinööri Jorma Viljanen kertoi G. A. Serlachius Oy:n työkoneteollisuuden 
tuotannosta ja liikeideasta. Ennen kokousta oli käyty tutustumassa yhtiön tehtaisiin Laihialla.

1111
 

Perinteinen kevätekskursio tehtiin yhdessä Tekniska Klubben i Vasan kanssa toukokuussa 1980 
Jurvaan, jossa tutustuttiin Laitala Oy:n tyylihuonekalutehtaaseen ja Jurva-Kaluste Oy:n huonekalu-
näyttelyyn. Jurvan kestikievarissa oli mahdollisuus omakustanteisen lämpimän voileivän nauttimi-
seen ennen paluumatkaa.

1112
 

Johtaja Heikki Ketola kertoi Vaasan Höyrymylly Oy:n teknisten toimintojen organisaatiosta syksyllä 
1980 Rantamyllylle tehdyn ekskursion päätteeksi. Insinööri Veikko Valtosen aiheena oli ”nykyaikai-
nen puhelinkeskus ja sen palvelut”, esitelmää edelsi ekskursio Vaasan Puhelin Oy:n tiloihin. Johtaja 
Joel Sellberg Vaasan Säästöpankista esitelmöi vaalikokouksessa aiheesta ”ajankohtaista pankkirin-
tamalta”.

1113
  

Syyskuussa 1980 keskusteltiin johtokunnan kokouksessa Vaasan Teknillisen Seuran Naisten 15-
vuotisjuhlan edellyttämistä toimenpiteistä ja päätettiin täydentää naisten "pienois-Mimmin" kau-

                                                           
1107  Pajukoski 1979; Ahopelto 2009b: 53; Suomen Teknillinen Seura 1979 
1108  Ahopelto 2009b: 53–54; Suomen Teknillinen Seura 1980 
1109  Ahopelto 2009b: 53–54; Suomen Teknillinen Seura 1980 
1110  Pajukoski 1980; Suomen Teknillinen Seura 1980; Ahopelto 2009b: 53–54 
1111  Pajukoski 1980; Suomen Teknillinen Seura 1980 
1112  Suomen Teknillinen Seura 1980 
1113  Pajukoski 1980; Suomen Teknillinen Seura 1980 
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lanauhaa viimeisimmän puheenjohtajan nimeä kantavalla laatalla "sekä hankkia ko. 'Mimmille' 
pöksyt". Nämä "lisävarusteet" päätettiin luovuttaa juhlassa 17.10.1980 sekä tarjouduttiin järjestä-
mään arpajaiset kyseisessä juhlassa Vaasan Teknillisen Seuran Naisten talouden tukemiseksi.

1114
 

Vuonna 1981 kuunteli 40 Vaasan Teknillisen Seuran jäsentä Suomalaisella Klubilla verojohtaja 
Pentti Kallion lennokkaaksi todettua esitelmää "Palkansaaja veronmaksajana nyky-Suomessa". 
Stipendeinä jaettiin Teknilliselle oppilaitokselle 500 markkaa ja INSKO:n vapaaoppilaspaikka, Tek-
nilliselle koululle 400 markkaa sekä Ammattikoululle samoin 400 markkaa.

1115
 

Vuosikokousesitelmän piti järjestöpäällikkö Antero Tala STS/KAL:sta aiheenaan ”insinöörijärjestöt 
aatteellisia vai työmarkkinajärjestöjä?”. Johtaja, insinööri Mustala puolestaan esitelmöi SLO-
yhtymästä ja esitteli sen yksiköitä, ennen kokousta tehtiin ekskursio SLO Oy:öön. Toukokuussa 
tutustuttiin Hans Heinrichin urkutehtaaseen Maxmossa.

1116
 

Kehitysaluerahasto KERAn aluejohtaja Hans Östermarkin esitelmän aiheena oli Kehitysaluerahasto, 
ja toimitusjohtaja Antti Potila kertoi Suomen metalliteollisuuden nykytilasta ja tulevaisuudennä-
kymistä. Arkkitehti Kari Kyyhkynen esitelmöi arkkitehtuurista ja tuotepäällikkö Kari Kiiski Comico 
Ky:stä esitelmöi vaalikokouksessa mikrotietokoneista ja taskulaskimista.

1117
 

Tammikuussa 1982 toimitusjohtaja Niemi Konepaja P. Niemi Oy:stä esitelmöi Vaasan Teknillisen 
Seuran kokousväelle, mutta esitelmän aihe ei ollut kirjautunut pöytäkirjaan. Yrityksen tarjoaman 
Mimmin ääreen oli jäänyt kuusitoista seuran jäsentä.

1118
 

Vuoden 1982 vuosikokousesitelmän piti Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti 
Pentti Väyrynen aiheenaan "Puolustusvoimien ja teollisuuden yhteistoiminta materiaalisen val-
miuden ja kriisiajan tuotantoedellytysten kehittämiseksi". Paikallisjohtaja Tuomas Kokkosen esi-
telmän aiheena oli ”Finncrown Hackman-yhtiön tytäryhtiönä”.

1119
  

Toukokuun kokousta vietettiin Ähtärissä hotelli Mesikämmenessä. Paikallisjohtaja P. Lautonen 
Fiskarsin Inhan tehtailta kertoi tehtaiden pitkästä ja kunniakkaasta historiasta, ja yrityksen (pöytä-
kirjaan nimeämättä jäänyt) suunnittelupäällikkö kertoi veneiden turvallisuuskokeista sekä Buster-
alumiiniveneistä.

1120
  

Lokakuussa 1982 lahjoitettiin 500 markkaa Vaasan Teknillisen Seuran varoista Ralf-Erik ja Kirsti 
Klockarsin stipendirahastoon edesmenneen kunniajäsen Ralf-Erik Klockarsin muistoksi. Samassa 
kokouksessa Hankkijan paikallisjohtaja Gunnar Svens esitelmöi aiheesta "Hankkija ja erityisesti 
teknillinen Hankkija". Esitelmän jälkeen virisi keskustelu Hankkijasta sekä insinöörin valmiudesta 
työelämään ja etenkin myyntitehtäviin.

1121
 

                                                           
1114  Ahopelto 2009b: 56 
1115  Soininen 1981; Ahopelto 2009b: 57; stipendisumma 1 300 markkaa vastasi vuoden 2008 rahassa 508,31 euroa 
1116  Soininen 1981; Ahopelto 2014a: 52 
1117  Soininen 1981; Pajukoski 1981 
1118  Soininen 1982 
1119  Soininen 1982; Ahopelto 2009b: 58 
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Syyskauden 1982 viimeisinä kokousesitelmäaiheina kuultiin pientalon rakentamiseen liittyen kol-
me esitelmää: rakennusmestari Erik Haglund A. Ahlström Oy:stä kertoi lämmöneristeistä, Vaito 
Rossi Wilh. Schauman Oy:stä kertoi lastulevyistä ja Tapio Nissinen Vaasan lasipalvelusta kertoi 
selektiivilaseista. Vilkkaan keskustelun herättäneen vaalikokousesitelmän piti professori Martti 
Tiuri aiheenaan

 
avaruustekniikan uudet mahdollisuudet.

1122
 

Vuosikokousesitelmän 1983 piti seuran puheenjohtaja, Vaasan teknillisen oppilaitoksen rehtori 
Pentti Ruotsala aiheenaan teknillinen koulutus ja uusi teknologia. Maaliskuussa diplomi-insinööri 
Samuli Taimisto esitelmöi aiheesta CAD Oy Strömberg Ab:llä, ja toukokuussa rakennuspäällikkö 
Osmo Blomroos Rakennustoimisto Puolimatka Oy:stä esitelmöi Puolimatka-yhtymä ja sen toimin-
ta. Ennen kokousta oli käyty tutustumassa valtion virastotalon rakennustyömaahan.

1123
 

Huhtikuun 1983 kuukausikokous järjestettiin Kauhavalla ravintola Le Baronissa; Lillbackan Konepa-
ja Oy:n tarjottua kokousväelle alkupaukut kutsui puheenjohtaja Pentti Ruotsala seuran sihteeri 
Sirkka Kontion estyneenä ollessa kokouksen sihteeriksi seuran isännän Tuomas Lukkarisen, joka 
"suurta uhrimieltä ja vastuuntuntoa osoittaen kyseiseen tehtävään ryhtyi". Kokouksen virallisen 
osuuden jälkeen Lillbackan Konepajan valmistamista hydraulisista puristimista jalorotuisiin ratsu-
hevosiin rönsyillyttä keskustelua jatkettiin iltapalan ääressä.

1124
 

Vaasan Teknillisen Seuran syyskaudella 1983 johtajat Tommila ja Olli Kansallis-Osake-Pankista 
kertoivat Kansallis-Osake-Annista, ja Ingmar Ahlqvist esitelmöi Oy Wärtsilä Ab:n CAD/CAM-toimin-
nasta. Vuoden 1983 vaalikokous oli samalla seuran pikkujoulutilaisuus, eikä siellä tällä kertaa pi-
detty kokousesitelmää.

1125
 

Kevättalven 1984 esitelmiä olivat Micro-Systems Ky:n toimitusjohtaja Kaj Hedin aihe ”henkilökoh-
taisten tietokoneiden käyttö teknis-taloudellisessa suunnittelussa”, ja toimitusjohtaja Lars-Eric 
Östergård sekä Keijo Tamminen Lassen Radio-TV:stä kertoivat nykyaikaisen videotekniikan käyt-
tömahdollisuuksista. Insinöörit Tryggve Still ja Bror-Erik Karlsson Vaasan Puhelin Oy:stä esitelmöi-
vät Vaasan Puhelin Oy:n rakenteilla olleesta suuryhteisantennijärjestelmästä, kaapelitelevisiosta ja 
satelliittien välityksellä saatavista ulkomaisista tv-lähetyksistä. Kevätekskursiokohteena olivat Mir-
kan tehtaat Jepualla.

1126
 

Vaasan Teknillisen Seuran lokakuun 1984 kuukausikokouksessa Suomalaisella Klubilla 56 Seuran 
jäsentä kuunteli kaupunginjohtaja Martti Ursinin näkemyksiä aiheesta "Vaasan yliopisto – teknilli-
nen tiedekunta". Alustuksen pohjalta käytiin vilkas keskustelu. Marraskuussa puhutti Merenkurkun 
tunneliyhteys – utopiaa vai realismia, alustajana piiri-insinööri Seppo Saari Vaasan vesipiiristä, ja 
vaalikokouksessa yksikönpäällikkö Mikko Hallikainen Teknologian kehittämiskeskuksen Seinäjoen 
tuotekehitys- ja markkinointiyksiköstä

 
luennoi tuotekehityksestä ja markkinoinnista PKT-yrityk-

sissä.
1127

  

Kevätkaudella 1985 varatoimitusjohtaja Martti Koski Vaasa Oy:stä esitelmöi aiheesta Sanomalehti 
ja uudet mediat. Eversti Esko Nieminen Pohjanmaan sotilasläänin esikunnasta kertoi uuden ase-

                                                           
1122  Tiitola 1982; Ahopelto 2014a: 52 
1123  Kontio 1983; Ahopelto 2014a: 52 
1124  Lukkarinen 1983; Ahopelto 2009b: 59–60 
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teknologian vaikutuksesta kansalliseen turvallisuuspolitiikkaan ja johtaja Unto Anttila Kemira 
Oy:stä piti esitelmän kemianteollisuudesta ja ympäristöstä.

1128
 

Huhtikuun 19. päivänä 1985 Seura kokoontui Silmukkatiellä PCI-Data Oy:n vieraina, läsnä oli 37 
Vaasan Teknillisen Seuran ja 20 Tekniska Klubben i Vasan jäsentä. Simo Roimela ja Ilpo Koskenmäki 
kertoivat L&W Invest Oy, Comico Oy ja PCI Data Oy -yhtiöiden kehittymisestä ja toiminnasta. Ko-
kouksen virallisen osan jälkeen tutustuttiin yhtiön edustamiin mikrotietokoneisiin ja laskimiin.

1129
  

Pöytäkirjan 9 § kertoo illan mieleenpainuneimman tapahtuman: "PCI-Data Oy:n tarjoaman iltapa-
lan ja Mimmin pariin jäivät lähes kaikki kokouksiin osallistuneet. Taitamattoman käsittelyn seu-
rauksena Mimmi särkyi, mutta suurella vaivalla (Alkon lakko) hankittu sisältö saatiin pelastettua. 
Comico Oy lupasi hankkia uuden Mimmin." Lokakuussa 1985 voitiin jo kirjata pykälään 6 seuraa-
vaa: "Iltapalan ja Seuran tarjoaman Mimmin pariin jäi n. 25 jäsentä. Kevään viimeisessä kokouk-
sessa rikkoutuneen Mimmin tilalle oli PCI Data Oy hankkinut uuden”.

1130
 

Syyskaudella 1985 tekniikan tohtori Markku Nurmi elinkeinohallituksesta esitelmöi aiheesta ”Tarvi-
taanko viides ydinvoimala?”, ja samaa teemaa jatkoi seuraavan kokouksen puhuja, tekniikan lisen-
siaatti Antti Ruuskanen Imatran Voima Oy:stä sekä vaalikokouksen esitelmänpitäjä Heiki Niemiaho 
Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:stä.

1131
 

Maksamattomat jäsenmaksut nousivat kokousaiheeksi myös vuonna 1986. Muutamaa vuotta 
aiemmin oli todettu yli 80 jäsenmaksuvelvollisen jättäneen jäsenmaksunsa suorittamatta, eikä 
tilanne ollut olennaisesti korjaantunut. Nyt kokous päätti johtokunnan esityksestä, että ne seuran 
jäsenet, joilla oli suorittamatta kaksi tai useampia jäsenmaksuja katsottaisin seurasta eronneik-
si.

1132
 

Toimittaja Vesa Nieminen Yleisradion Pohjanmaan toimintakeskuksesta alusti alueradiotoiminnan 
ajankohtaisista kysymyksistä. Ennen Vaasan Suomalaisella Klubilla pidettyä kokousta käytiin tutus-
tumassa YLE Pohjanmaan toimintakeskuksen uuteen toimitaloon Ahventiellä.

1133
  

Vuosikokouksessa johtaja Topi Nieminen Kymi-Strömberg Oy:stä esitelmöi aiheesta ”yritys ja yh-
teiskunta”, ennen kokousta tutustuttiin Kymi-Strömberg Oy:n uuteen pienjännitekojetehtaaseen. 
Maaliskun lopussa kokousteemana oli ”purjehduskausi alkaa”, kapteeniluutnantti Vesa Kiviniemi 
kertoi veneilyturvallisuudesta ja johtaja Näsman veneilyreiteistä. Lisäksi Auto-Haro Oy ja Nautimar 
Oy esittelivät vene- ja moottoriuutuuksia.

1134
  

Huhtikuun esitelmän piti diplomi-insinööri Matti Hirvikallio Suomen Teknillisestä Seurasta, aihee-
naan ”insinööri yrittäjänä”. Laajalla tilastoaineistolla tuettua mielenkiintoista esitelmää seurasi 
vilkas keskustelu.

1135
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Syyskaudella 1986 osastonjohtaja, diplomi-insinööri Raimo Hytönen Asea Oy:stä esitelmöi tuotan-
toautomaatiosta ja Vaasan Teknillisen Seuran puheenjohtaja, diplomi-insinööri Lauri Ruotsalainen 
Kymi-Strömberg Oy:stä piti esitelmän aiheesta ”Informaatiota Strömberg – Asea”. Lokakuun ko-
kousteemasta ”teknillinen tiedekunta Vaasaan” alustivat professorit Mauri Palomäki Vaasan kor-
keakoulusta ja Matti Karttunen Kymi-Strömberg Oy:stä. Vaalikokouksessa kaupunginkamreeri 
Kaarlo Nelimarkka perehdytti kokousväkeä Vaasan kaupungin taloudellisiin näkymiin. Mielenkiin-
toista, joskin huolestumista aiheuttanutta esitelmää seurasi vilkas keskustelu.

1136
 

Tammikuussa 1987 diplomi-insinööri Pekka Erkkilä Oy Botnia Computers Ab:stä esitelmöi Seuran 
kokousväelle Auto-CAD-ohjelmistosta ja sen käyttömahdollisuuksista. Kusti Vuorensivu Ammatilli-
sesta kurssikeskuksesta valotti esitelmässään tuotannon ja tietokoneavusteisen suunnittelun käsit-
teistöä ja käyttömahdollisuuksia.

 
Diplomi-insinööri Matti Hirvikallio Suomen Teknillisestä Seurasta

 

esitelmöi STS:n tutkimukseen nojautuen aiheesta ”Ihminen 2000”.
1137

 

Johtaja Markku Tikkala Vaasan Matkailu Oy:stä käsitteli esitelmässään ”Matkailu ja teemapuisto” 
Vaasalandian (sittemmin Wasalandia) toimintaideaa ja perusteita. Vaasanlaivojen toimintaa esitteli 
markkinointipäällikkö Christer Grandell; esitelmästä kävi ilmi, että Vaasanlaivoja käytti tuolloin tax 
free -aikakaudella yli 800 000 matkustajaa vuosittain. Kevätekskursiolla käytiin Äänekosken Metsä-
Botnia Oy:n tehtailla ja Valmet Oy:n traktoritehtailla.

1138
  

Syksyllä 1987 arkkitehti Marja Kyyhkynen Arkkitehtitoimisto Marja ja Kari Kyyhkynen Oy:stä esi-
telmöi saneerausrakentamisesta, erityisesti Hovioikeuden saneerauksesta. Kokousväki sai kuulla 
mm. että Setterbergin suunnittelemassa, vuonna 1862 rakennetussa Vaasan Hovioikeuden talossa 
oli Suomen ensimmäiset kattoikkunat. Lokakuussa käytiin tutustumassa Hovioikeuden saneerauk-
seen arkkitehti Kari Kyyhkysen ja rakennusmestari Pauli Partasen johdolla.

1139
 

Tekniikan tohtori Peter Berglund TKK:lta aloitti suprajohtavuusesitelmänsä supramateriaalilla ja 
nestemäisellä typellä tekemällään demonstraatiolla. Vaalikokouksessa insinöörimajuri Tapio Po-
mell Vaasan sotilasläänin esikunnasta luennoi taloudellisesta maanpuolustuksesta ja teollisuudes-
ta, ja insinööri Veli Vuorenmaa esitteli Kauppakamarijärjestöjen kampanjaa ”Tuottava idea 
1988”.

1140
 

Wedeco Oy:n johtaja Pertti Karhisen esitelmä tästä Vaasaan perustetusta kehitysyhtiöstä avasi 
kevätkauden 1988 kokousesitelmätilaisuudet. Ekonomi, johtaja Erkki Paajanen PA International 
Konsultants -yhtiöstä kertoi inhimillisten voimavarojen käytöstä ja suunnittelujohtaja Jorma Korpe-
la esitelmöi Rakennusliike K. E. Nymanin toiminnasta.

1141
  

Huhtikuussa 1988 Vaasan Teknillinen Seura suuntasi kevätekskursiolle Seinäjoelle. Kohteena oli 
vaasalaisen Konte Oy:n rakentama Seinäjoen uusi kaupunginteatteritalo ja sen tekniikka. Kierto-
käynnin päätteeksi seurattiin teatteriesitystä "Humiseva harju", jonka jälkeen nautittiin teatteri-
illallinen l’Artistessa.

1142
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Syksyllä Vaasan Teknillinen Seura tutustui Stormossenin jätteenkäsittelylaitokseen. Työpäällikkö 
Pentti Seppä kertoi Peruskallio Oy:stä ja Ab Avfallsservice Stormossen Jätehuolto Oy:n toimitusjoh-
taja Heikki M. Vehkaoja esitteli biokaasulaitoksen prosessia ja laitoksen toimintaa. Tiedetoimittaja, 
diplomi-insinööri Pertti Jotuni esitelmöi avaruusromusta. Pöytäkirjassa mainittiin, että esitelmä oli 
mielenkiintoinen ”vähäisestä osanottajajoukosta huolimatta”.

1143
  

1980-luvulla Vaasan Teknillisen Seuran edellisen vuosikymmenen monikymmenpäiset kokousvie-
rasjoukot alkoivat teknillisten seurojen kiinteänä jatkuneesta yhteistyöstä huolimatta harventua, 
vaikka jäsenmäärä oli juuri ylittänyt 500 rajan. Avaruusromua koskeneessa esitelmätilaisuudessa 
saavutettu kuudentoista kuulijan joukko alkoi olla jo enemmän sääntö kuin poikkeus.  

Teollisuusvierailut kuitenkin kokosivat yhä useita jäseniä paikalle, seuraavaksi oli vierailtu yhdessä 
Tekniska Klubben i Vasan kanssa Oy Wärtsilä Ab:n diesel-laboratoriossa 48 jäsenen voimin labora-
torionjohtaja, diplomi-insinööri Harry Sjöbergin johdolla. Illan isäntä oli esitelmöinyt aiheesta ”ut-
veckling av mediumspeed dieselmotorer”. Vaasan Teknillisen Seuran pikkujoulut järjestettiin lau-
antaina 12.11.1988.

1144
 

 

 

8.2 Yhteistyötä yli rajojen  
 
 

Vaasan Teknillisen Seuran 70-vuotisjuhlavuonna 1989 heräteltiin yhteistyötä Pärnun insinööriyh-
distyksen kanssa: Pärnumaa Insineride Liitin sihteeri, diplomi-insinööri Uno Jääger otti yhteyttä 
Vaasan Teknillisen Seuran puheenjohtaja, diplomi-insinööri Pirkka Kärkeen vieraillessaan Vaasassa 
heinäkuussa 1989. Tämä yhteistyö konkretisoituikin seuraavien parin vuoden aikana vierailuiden 
sekä Pärnuun lahjoitettujen käytettyjen tietokoneiden ja niiden tarvikkeiden merkeissä.

1145
 

Vuonna 1989 Vaasan Teknillinen Seura tutustui Vasabladetin uuteen painotaloon Vaskiluodossa 
teknillisen johtajan Lars Kalanderin opastuksella. Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Pertti 
Jaakkolan Upseerikerholla pitämää esitelmää kokoontui kuulemaan 35 osallistujaa. Uumajaan 
lähdettiin yhdessä Tekniska Klubben i Vasan kanssa huhtikuussa, isäntänä matkalla toimi Väster-
bottens Tekniska Förening. Syksyllä tutustuttiin TVL:n ja verohallinnon uusiin talotyömaihin, ja 
diplomi-insinööri Martti Määttänen ABB Strömbergiltä esitelmöi aiheesta, joka ei ollut kirjautunut 
muistiinpanoihin.

1146
 

Vaasan Teknillisen Seuran 70-vuotisjuhlat järjestettiin lokakuussa ravintola Ernstissä. Juhlavieraita 
oli kaikkiaan 80 ja juhlapuheen piti ABB Strömberg Vaasan tehtaiden toimitusjohtaja Matti Ilmari, 
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joka puheessaan väläytti Vaasan teknillisten seurojen yhdistämistä.
1147

 Tätä pohtimaanhan oli pe-
rustettu toimikunta jo vuonna 1969, mutta kiinteästä yhteistyöstä huolimatta varsinaista yhdisty-
mistä ei virallisissa kokouksissa vuosien varrella enää käsitelty.  

 
 

Kuva 61 Vaasan Teknillisen Seuran 70-vuotisjuhlakutsu 

 

Pärnumaa Inseneride Liit kutsui 20.–24. huhtikuuta 1990 väliseksi ajaksi Vaasan Teknillisen Seuran 
edustajat vieraikseen. Puheenjohtaja Pirkka Kärki, johtokunnan jäsen Martti Marjamäki, entinen 
puheenjohtaja Johannes Tuomisto sekä entinen johtokunnan jäsen Matti Konttas ottivat kutsun 
vastaan ja matkustivat Pärnuun tapaamaan virolaiskollegoitaan. Vierailua isännöivät Pärnumaa 
Inseneride Liit'in eli PIL:n puheenjohtaja Arvo Kuusk ja PIL:n sihteeri Uno Jääger sekä Tiiu Terhi, Ülo 
Veltson, Erich Talmar, Mati Kuusk ja Rein Kogel.

1148
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Matkan aikana solmittiin 
myös yhteistyösopimus, ja 
pärnulaiset kutsuttiin vas-
tavierailulle Vaasaan. Mo-
nien telefaksien ja viisumi- 
ym. anomusten jälkeen 
nelihenkisen delegaation 
vierailu toteutui syyskuussa 
1990. Vaasan Teknillisen 
Seuran ja Pärnumaa In-
seneride Liitin yhteistä 
juhlakokousta vietettiin 
Vaasan Suomalaisella Klu-
billa.

1149
  

Yritysvierailuita tehtiin 
myös vuonna 1990, kohtei-
na KWH Pipe, Vaasan vesi-
laitos ja insinööritoimisto 
Avecon Oy, jälkimmäisessä 
isäntänä toimitusjohtaja, 
insinööri Martti Marjamäki. 
Vaalikokous järjestettiin 

Suomalaisella Klubilla samoin marraskuussa, filosofian tohtori Ulla Koivusaari Avecon Oy:stä esi-
telmöi aiheesta "Ympäristöteknologia ja kestävä kehitys". Tarjolla oli myös iltapala ja Mimmi.

1150
 

Vaasan Teknillisen Seuran Naiset juhlivat 25-vuotista taivaltaan marraskuussa 1990 ravintola Erns-
tissä. Kutsussa muistutettiin, että "Naiset toivovat runsasta osanottoa, joten kiireesti ilmoittautu-
maan!!!".

1151
  

Vuoden 1991 kokousohjelman aloitti Wärtsilä Diesel Oy:n tuotantojohtaja Martti J. Mikkolan luen-
to "ISO 9001 kansainvälinen laatujärjestelmä". Tilaisuuden jälkeen oli tarjolla Mimmi ravintola 
Ernstissä. Maaliskuussa kuultiin professori Matti Jakobssonin ja toimistopäällikkö Harry Swan-
ljungin esitelmä aiheesta "Vaasan yliopisto ja sen rooli teknisessä opetuksessa Vaasassa".

1152
  

Kevätekskursio Imasotakouluun 16.5.1991 houkutteli paikalle 27 kiinnostunutta. Syyskuussa tutus-
tuttiin kaupunginteatterin rakennustyömaahan yhdessä Tekniska Klubben i Vasan kanssa ja loka-
kuussa toimitusjohtaja Esa Halme Plan-Ark Oy:stä kertoi Suomalaisella Klubilla järjestetyssä koko-
uksessa aiheesta "Ympäristövaikutusten arviointi EY:n direktiivin mukaan". Jyrki Sopanen Seutu-
kaavaliitosta kertoi esimerkkitapauksena arviointimenettelyn soveltamisesta Vetelin turvelauhde-
voimalaitoshankkeessa. Vielä marraskuussa oli monia jäsenmaksuja maksamatta.

1153
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Vuonna 1990 toimintaa haittasi, että Suomalai-

sen Klubin lyhytaikaiselle emännälle Sääskilah-

delle piti etukäteen ilmoittaa tarkasti syöjien 

määrä. VTS sai maksaa kaikki syömättä jääneet 

annokset. Yhtälö oli mahdoton. 

 

VTS:n jokaiseen kokoukseen monistimme ja posti-

timme kutsut. Tähän toimintaan sain alaisiltani 

talkootyöapua. Olin siitä suuresti kiitollinen 

kaikkina noina vuosina. 

 

Ellei toisin ole mainittu, esitelmöitsijä jou-

tui maksamaan ”sisäänpääsymaksun” eli voileivän 

ja kahvin, joskus myös Mimmin tarpeellisen mää-

rän. Rouvien kanssa oli muutamia pikkujouluta-

pahtumia sekä Upseerikerholla että Suomalaisel-

la Klubilla aterioineen ja tansseineen. Kokouk-

set pidettiin pääsääntöisesti Vaasan Suomalai-

sella Klubilla. 

 

VTS:n pj 1988–1990  

Pirkka Kärki 
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Lokakuussa 1991 Vaasan Teknillisen Seuran edustajat Esa Halme, Ilpo Kinnunen ja Pentti Prinkkilä 
vierailivat Pärnussa. VTS lahjoitti Plan Ark Oy:ltä saadun mikrotietokoneen Pärnumaa Inseneride 
Liitille. Stipendeinä jaettiin seuran käyttövaroista 2 000 markkaa Teknilliselle oppilaitokselle ja 500 
markkaa Ammattioppilaitokselle. Stipendirahastosta jaettiin lisäksi 2 000 markkaa Teknilliselle 
oppilaitokselle.

1154
  

Vaasan Teknillisen Seuran jäsenmäärä oli vuoden 1991 lopussa 471, josta kunniajäseniä neljä (pro-
fessori Olavi Neuvo ja diplomi-insinöörit Reino Ignatius, Aimo Roth ja Johannes Tuomisto), ainaisjä-
seniä 238 ja maksavia jäseniä 233. Miehiä jäsenkunnassa oli 453 ja naisia kahdeksantoista. Teknii-
kan tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon suorittaneita jäseniä oli kolme, diplomi-insinöörejä tai arkki-
tehteja 174, insinöörejä tai rakennusarkkitehtejä 239 ja muita 55 (esim. filosofian maistereita tai 
kandidaatteja).

1155
  

Vaasan Teknillisen Seuran vuoden 1992 jäsentilaisuuskauden aloitti vierailu Vaasan keskussairaa-
lan laajennustyömaalla. Huhtikuisessa vuosikokouksessa tuote-esittelijä Voutilainen Vaasan Alkos-
ta kertoi viinien valmistuksesta, säilytyksestä ja käytöstä. Seuran jäsenet saivat maistaa kahta val-
ko- ja kahta punaviinilaatua sekä kotimaista persikkavodkaa. Esitelmä herätti runsasta keskuste-
lua.

1156
 

Pärnun insinööriliiton kolmihenkinen delegaatio Jääger, Grusel ja Juurikas vierailivat Vaasassa 
huhtikuussa 1992, isäntinään mm. Vaasan Teknillisen Seuran puheenjohtaja Halme ja insinööri 
Marjamäki Aveconilta. Pärnulaiset vieraat osallistuivat myös yhdessä Tekniska Klubben i Vasan 
kanssa järjestettyyn kuukausikokoukseen, jonka esitelmän aiheena oli "Täysin vapaa kilpailu tele-
alalla?", luennoijana Vaasan Läänin Puhelin Oy:n toimitusjohtaja Erik Sjöberg.

1157
 

Vaasan Teknillisen Seuran kevätekskursion kohteena oli Pietarsaari ja siellä Wisaforest sekä tupak-
kamuseo. Illallista kaksikymmenpäinen matkaajajoukko söi ravintola Vanadiksessa. Myös puolisot 
oli kutsuttu mukaan. Lokakuussa 1992 Vaasan yliopiston rehtori Ilkka Virtanen valaisi yliopiston 
tulevaisuutta ja visioita; vuosikokouksen yhteydessä marraskuussa tutustuttiin ABB:n tutkimuskes-
kukseen Juhani Pylkkäsen vieraina. Myös Mimmi osallistui tähän tilaisuuteen.

1158
 

STS/KAL eli Suomen Teknillinen Seura ry ja Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliitto KAL 
ry ryhtyivät vuonna 1993 toimimaan yhteisen nimen Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry alla. 
Asiasta muistutettiin myös yhteisöjäseniä, jotka pöytäkirjamerkintöjen mukaan suhtautuivat risti-
riitaisin ja epäluuloisin tuntein yhdistymiseen.

1159
 

                                                           
1154  Ahopelto 2009: 69; yhteensä 4 500 markan summa vastasi vuoden 2008 rahassa 987,12 euroa; vielä vuoden 2016 

johtokunnalla oli saamatta selville, maksettiinko stipendirahastolle lainattua summaa koskaan takaisin seuran käyttö-
varatilille. 

1155  Ahopelto 2009: 69 
1156  Ahopelto 2009: 70 
1157  Ahopelto 2009: 70 
1158  Ahopelto 2009: 70; Vaasan Teknillinen Seura 1992 
1159  Ahopelto 2009: 70 
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Vuoden 1993 toukokuussa Pärnussa vierailivat Vaasan Teknillisen Seuran jäsenet Vehkaoja, Mar-
jamäki, Laurila ja Martikainen. Ohjelmaan kuului seminaari, jossa kukin osanottaja piti esitelmän. 
Kevätekskursion kohteina olivat Koskenkorvan Alkon tehtaat ja Laihian Mallas Oy:n tuotantolaitok-
set. Myös Mimmi osallistui matkalle.

1160
 

 

Marraskuussa 1993 todettiin, että jäsenmaksuvelvollisista vain puolet oli suorittanut vuosijäsen-
maksunsa. Yhteisiä 175-vuotisjuhlia Tekniska Klubben i Vasan kanssa suunniteltiin jo aktiivisesti ja 
perustettiin viisi toimikuntaa: pää-, päiväjuhla-, iltajuhla-, julkaisu- ja historiikkitoimikunta.

1161
  

Talousarvioesitys 1994 laadittiin 50 markan
1162

 jäsenmaksun pohjalta. Tällä kertaa myös ainais-
jäseniltä esitettiin kerättäväksi ylimääräinen jäsenmaksu stipendirahaston alijäämän ja vuosijuhla-
kulujen peittämiseksi. Vaalikokous 1993 kiinnitti huomiota siihen, että stipendirahaston avustukset 
tulisi suhteuttaa pääoman tuottoon, joka nyt taantuman aikana oli ollut murto-osa jaetusta sti-
pendisummasta. Myös maksavien jäsenten suhteellinen määrä laski yhä. Vuoden 1993 lopussa 
Vaasan Teknillisellä Seuralla oli 459 jäsentä, joista jäsenmaksuvelvollisia 210.

1163
  Seuran talous oli 

kääntynyt jyrkkään syöksykierteeseen: rahaa kulutettiin enemmän kuin sitä todellisuudessa jäsen-
maksutuloina kertyi.  

Vaasan Teknillisen Seuran vaalikokousesitelmän "Lamantappotalkoot – Nuuka-Suomi -projekti" piti 
professori Eero Eloranta Teknillisestä Korkeakoulusta joulukuussa 1993. Lama-ajan esitelmäaihees-
ta huolimatta ilta jatkui pikkujoulujen merkeissä.

1164
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Vaasan Teknillisen Seuran juhlavuoden 1994 ensimmäinen kuukausikokous järjestettiin Mimmin 
kera Suomalaisella Klubilla; maanmittausjohtaja Sauli Jussila kertoi Vaasan maanmittaustoimiston 
toiminnasta. Toukokuinen kevätekskursio suunnattiin yhdessä Tekniska Klubben i Vasan ja seura-
laisten kera Uumajaan Silja Festival -laivalla. Risteilyn aikana konemestari esitteli laivan tekniik-
kaa.

1165
 

Syyskuussa 1994 Vaasan Teknillinen Seura tutustui Toripysäköintityömaahan, ja jäsenmaksuja 
karhuttiin jälleen. Vaasan Teknillisen Seuran ja Tekniska Klubben i Vasan lokakuun 1994 yhteisten 
175-vuotisjuhlien teemaksi valikoitui "Tulevaisuudentekijät – Framtidsvisioner". Joulukuisen vaali-
kokouksen yhteydessä VTS tutustui Vaasan yliopiston uusiin tiloihin sekä tietotekniikan ja tuotan-

totekniikan laitoksen toimintaan professorien 
Matti Jakobsson, Josu Takala, Ilpo Lindfors ja 
Jarmo Alander johdolla.

1166
 

Martti Ylinärä ja Sverre Sandås kokosivat "Tule-
vaisuudentekijät – Framtidsvisioner" -juhlajulkai-
sun 175-vuotisjuhlaseminaarin teemaa myötäil-
len. Kirja lähetettiin kaikille Vaasan Teknillisen 
Seuran jäsenille "juhlavuoden kunniakkaaksi pää-
tökseksi". Juhlavuoden tunnuksen suunnittelivat 
rakennusarkkitehtiopiskelijat Ann-Sofi Berg, Eija 
Holopainen, Satu Tiitola ja Sanna Uusimäki. Juha 
Loukola vastasi tunnuksen graafisesta toteutuk-
sesta.

1167
 

Juhlaseminaarin tavoitteena oli "selvittää teknilli-
sesti koulutetun ihmisen rooli ja tulevaisuuden 
näkymät muuttuvassa maailmassa". 175-vuotis-
juhlan ABB:n auditoriossa avasi maaherra Tom 
Wstergård, ja hänen jälkeensä toimitusjohtaja 
Gunnulf Mårtenson Oy Finnet International 
Ab:stä esitelmöi aiheesta "Arbete i informations-
ekonomin". Professori Torsti Kivistö Valtion tek-

nillisestä tutkimuslaitoksesta alusti aiheesta "Tulevaisuuden teknologia ja ihmisen asema". Juhli-
vien yhdistysten puheenjohtajat Heikki Vehkaoja ja Anders Lindberg lausuivat kaupunginjohtaja 
Juhani Turusen johtaman paneelikeskustelun päätteeksi loppusanat.

1168
 

Iltajuhla järjestettiin hotelli Royal Wasan ravintola Centralissa. Vaasan Teknillisen Seuran Naisten 
leikekirjan välistä löytyi muutamia valokuvia iltajuhlasta

1169
, mutta vaikka kuvat oli numeroitu, ei 

maakunta-arkistoon saakka ollut kulkenut selostetta numeroinnin sisällöstä.  
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Kuva 62 Vaasan Teknillisen Seuran ja Tekniska Klubben i Vasan vuoden 1994 yhteiset 175-
vuotisjuhlat 

 

Vaasan Teknillisen Seuran vuoden 1995 vuosikokouksessa Vaasan kaupungin elinkeinojohtaja Jor-
ma J. Pitkämäki alusti aiheista "Vaasan elinkeinopolitiikka" ja "Kaukoidän mahdollisuudet". Huhti-
kuussa vierailtiin yhdessä Tekniska Klubben i Vasan kanssa Yleisradio Oy:n toimitiloissa Palosaaren 
Ahventiellä.

1170
  

Kevätekskursiolle suunnattiin Lillbackan konepajalle Alahärmään ja Kauhavalle, jossa tutustuttiin 
myös Yrittäjien ammattikorkeakouluun. Vaasan Teknillisen Seuran vaalikokous järjestettiin Suoma-
laisella Klubilla, esitelmöitsijänä toimitusjohtaja Lauri Luopajärvi, joka kertoi kokousväelle Länsi-
Suomen Osaamiskeskus Innowestista.

1171
 

Vaasan Teknillisen Seuran vuoden 1996 ensimmäinen jäsenkokous järjestettiin tammikuun lopussa 
hotelli Silveriassa. Illan esitelmöitsijä oli tohtori Sten Benda ABB Industrial Systemsistä Ruotsista ja 
hänen aiheenaan oli "What is EMC about?". Professori Matti Otala puolestaan luennoi maaliskuus-
sa VTS:n ja TKiV:n yhteiskokouksessa Vaasan yliopiston tiloissa kansainvälisen kilpailun uusista 
pelisäännöistä. Toimitusjohtaja Veijo Karppinen esitelmöi Vaasa Control Oy:ssä järjestetyssä vuosi-
kokouksessa taajuusmuuttajien valmistuksesta Vaasassa.

1172
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Vaasan Teknillisen Seuran ja Tekniska Klubben i Vasan yhteinen kevätekskursiokohde löytyi tällä 
kertaa Pietarsaaren suunnalta: Asko Components / UPO-valimo Oy sekä Grönlannin museo. Vali-
tettavasti Tekniska Klubben i Vasa myöhästyi järjestämästään ekskursiosta ilmoittamisessa, joten 
lopulta matkan osallistujamäärä jäi vain neljään.

1173
 

Syyskaudella 1996 vierailtiin Wärtsilä Dieselin Runsorin tiloissa. Anders Ahnger kertoi voimalaitos-
liiketoiminnasta ja Anders Lindberg esitteli Runsorin tilojen laajennuksen. Vaalikokouksen esitel-
män piti yliopettaja Antero Väänänen aiheenaan ionosfäärin luonne ja vaikutukset, revontulet, vlf-
radiosignaalit, EISCATin ionosfääritutkat ja kuumentimet, voimalinjojen yliaaltosäteily sekä kosmi-
sen säteilyn mittaaminen.

1174
  

Vuosi 1996 oli myös Tekniikan Akateemisten Liiton (edeltäjineen) 100-vuotisjuhlavuosi, vaikkakaan 
se ei näkyvästi Seuran toimintaan heijastunut. Vaasan Teknillisen Seuran jäsenmäärä vuoden 1996 
lopussa oli 412, joista jäsenmaksuvelvollisia 155 ja kunniajäseniä kolme. Vuonna 1996 hyväksyttiin 
sääntömuutos, joka nosti ainaisjäsenrajan kolmeenkymmeneen jäsenyysvuoteen, joiden aikana 
jäsenmaksut on myös ajallaan maksettu. Tilikauden tulos oli 1 697,02 markkaa

1175
 tappiollinen ja 

seuran käyttövarat alkoivat olla vähissä.
1176

  

Vuoden 1997 ensimmäisen jäsenkokouksen aiheena oli maaliskuun puolivälissä tutustuminen 
tekniikan tutkimuskeskus Technobothniaan vt. johtaja Harry Swanljungin sekä saman tien seuran 
jäseneksi otetun, heti aprillipäivänä Technobothnian johtajana aloittaneen tekniikan tohtori Ilkka 
Raatikaisen johdolla. Vuosikokous siirtyi järjestettäväksi huhtikuussa, alustajana oli Matti Inkinen 
Väkipyörä Oy:stä aiheenaan ympäristötiede. Kevätekskursiokohteena 14. toukokuuta 1997 oli T-
Drill Oy: Isonkyrön ja Laihian tehtaat, isäntänä Pertti Lehto.

1177
  

Kesäkuun 1997 jäsenkokous järjestettiin Vaasan yliopiston tutkimuslaitoksen saunatiloissa Palo-
saaressa. Lokakuun jäsenkokouksen alustajaksi Suomalaiselle Klubille oli saatu toimitusjohtaja 
Seppo Säynäjäkangas Polar Elektro Oy:stä. Aiheena hänellä oli "Huipputekniikan kehitys Suomessa, 
Oulun malli". Jäsenkuntaa toivottiin entistä aktiivisemmin jäsentilaisuuksiin; kokousten määrän 
vähentämistä seitsemästä neljään vuodessa valmisteltiin johtokunnassa.

1178
 

Marraskuussa 1997 kuultiin Vaasan yliopiston tiloissa Miamin yliopiston tohtori David J. Sumanthin 
esitelmää tuottavuusjohtamisesta, "Total Productivity Management". Joulukuisen vaalikokouksen 
esitelmöitsijänä oli Håkan Niemi Pohjanmaan Patenttitoimisto Oy:stä aiheenaan patenttistrategia. 
Kokouksen päätteeksi nautittiin iltapalaa ja Niemen tarjoama Mimmi. Vaasan Teknillisen Seuran 
jäsenposti pyrittiin siirtämään sähköpostin kautta yritysyhteyshenkilöiden välitettäväksi, mutta 
vastuunjako toiminnasta sekä valittujen yhteyshenkilöiden asiasta informoiminen kangerteli.

1179
 

Vaasan Teknillisen Seuran vuoden 1998 ensimmäinen jäsenkokous järjestettiin Technobothniassa 
helmikuussa. Johtokunnan esitys jäsenkokousten määrän vähentämisestä seitsemästä neljään 
vuodessa hyväksyttiin toisen kerran jäsenkokouksessa. Kolmatta eli viimeistä käsittelykertaa ei 
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pöytäkirjoihin ole merkitty sen enempää kuin sääntöihinkään. Professori Timo Vekara esitteli Vaa-
san yliopiston sähkötekniikan opetusta, joka järjestettiin yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun 
kanssa. Yliopettaja Olavi Manninen puolestaan esitteli kokousväelle Technobothniassa kehitettyä 
sähköverkkojen simulointiohjelmistoa.

1180
 

Vuoden 1998 vuosikokous järjestettiin Vaasan Läänin Puhelimen tiloissa Silmukkatiellä. Toimitus-
johtaja Erik Sjöberg esitteli kokouksen virallisen osuuden päätteeksi VLP:n toimintaa ja Bertil Ahl-
skog uusimpia televiestinnän palveluita, kuten PictureTele -kuvapuhelinjärjestelmää. Vaasan Tek-
nillisen Seuran rahastonhoitajan äkillisen sairastumisen vuoksi ei tilinpäätöstä voitu käsitellä vaan 
asia siirrettiin poikkeuksellisesti seuraavaan kokoukseen.

1181
 

Kevätekskursion järjestelyvuorossa oli vuonna 1998 Tekniska Klubben i Vasa ja kohteena oli Laihian 
metalli. Teknillisten alueseurojen lokakuisille neuvottelupäiville osallistuttiin pitkästä aikaa, edusta-
jina Vaasan Teknillisen Seuran varapuheenjohtaja Ilkka Raatikainen ja seuran jäsen Johanna Aho-
pelto, jotka molemmat toimivat sittemmin seuran puheenjohtajina ja pitkäaikaisina johtokunnan 
jäseninä.

1182
 

Wärtsilä NSD:n Wasa Pilot Power Plant oli yksi vuosikymmenen runsaimman yleisömenestyksen 
saavuttaneista vierailukohteista: lokakuun 1998 lopussa kuutisenkymmentä Vaasan Teknillisen 
Seuran ja Tekniska Klubben i Vasan jäsentä saapui tutustumisvierailulle. Wasa Pilot Power Plantin 
toimitusjohtaja Stefan Gros esitelmöi yhdistysten jäsenille ainutlaatuisesta dieselvoimalasta ja 
vierailijat tutustuivat myös maailman suurimpaan nelitahtiseen dieselkoneeseen.

 1183
 

  
Kuva 63 VTS:n ja TKiV:n Wasa Pilot Power Plant -vierailu vuonna 1998 
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Wasa Pilot Power Plant -vierailun isännille ei ollut ilmoitettu etukäteen vierailijoiden määrää, kos-
ka kumpikaan järjestelyistä vastannut yhdistys ei ollut tullut keränneeksi etukäteen ilmoittautumi-
sia. Lisää voileipätarjoiluita jouduttiinkin hakemaan kaupungista kesken kierroksen osanottajamää-
rän suuruuden yllätettyä tehtaan porteilla niin järjestäjät kuin pariinkymmeneen vierailijaan varau-
tuneet isännätkin. 

Marraskuussa tutustuttiin Vaasan Palolaitokseen palopäällikkö Simo Kakkurin johdolla ja kuukau-
den päätteeksi Vaasan Teknillisen Seuran, Vaasan Ekonomien ja Akavan Vaasan aluetoimikunnan 
jäsenet kutsuttiin osallistumaan työuupumusta käsitelleeseen videokonferenssiin Technobothnian 
tiloihin.

1184
 Vaasan Teknillisen Seuran seuraavan vuoden "tiedottajaksi" esitetty Johanna Ahopelto 

laati tilaisuuden ilmoitukset – ja kaiken VTS:n viestintämateriaalin siitä lähtien vielä vuonna 2017.
 
 

Vaasan Teknillisen Seuran vaalikokous järjestettiin Suomalaisella Klubilla joulukuussa 1998. Apu-
laiskaupunginjohtaja Ilmari Heinosen esitelmän päätteeksi Vesilaitoksen tarjoama Mimmi otettiin 
pitkästä aikaa esiin, eikä täytteenä suinkaan ollut Vesilaitoksen oma tuote.

1185
  

 

 

8.3 Vaasalaiset verkostoituvat 

 

Vaalikokouksessa 1998 lähes koko Vaasan Teknillisen Seuran silloinen johtokunta uusiutui, ja uu-
den puheenjohtajan, tekniikan tohtori Ilkka Raatikaisen johdolla aloitettiin yhteistyö myös Vaasan 
Ekonomit – Vasa Ekonomer ry:n kanssa. Yhteistyön aloittaminen oli sikäli helppoa, että Vaasan 
Teknillisen Seuran tuore isäntä, kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Johanna 
Ahopelto oli samanaikaisesti ekonomiyhdistyksen varapuheenjohtaja, sittemmin myös sen kym-
menvuotinen puheenjohtaja.  

Tekniska Klubben i Vasa sen sijaan ei enää alkuvuonna 1999 saapunut yhteistyökokoukseen, jossa 
koko Vaasan Teknillisen Seuran tuore johtokunta TKiV:n edustajia turhaan odotti. Näin pitkäaikai-
nen, harventunut yhteistyö ruotsinkielisen veljesyhdistyksen kanssa alkoi vähentyä, vaikkakin VTS 
pyrki ylläpitämään yhteyksiä ”Klubbeniin” sen toiminnan loppuun saakka. Kutsut yhteisiin tilai-
suuksiin tosin siirtyivät yksinomaan VTS:n harteille TKiV:n vähentäessä vuosien varrella toimin-
taansa, kunnes se kokonaan loppui. 

Vaasan Teknillisen Seuran 80-vuotisjuhlavuoden 1999 helmikuussa järjestettiin yhdessä Vaasan 
Ekonomit – Vasa Ekonomer ry:n kanssa koulutustilaisuus Technobothniassa. Ylitarkastaja Eero 
Nelimarkka Suojelupoliisin Vaasan yksiköstä esitelmöi yrityksen turvallisuudesta ja piiriedustaja 
Pasi Haarala Yrittäjäin Fenniasta kertoi ennaltaehkäisevästä, yritysturvallisuutta ylläpitävästä toi-
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minnasta. Vuosikokous järjestettiin Hartman Auton tiloissa ja jälkimarkkinointipäällikkö Rolf Dahl 
esitteli kokousväelle autokaupan uusia tuulia.

1186
  

Vaasan Teknillisen Seuran historian ensimmäinen ystävänpäiväkisa Vaasan Teknillinen Seura vs. 
Vaasan Ekonomit kisattiin vuonna 1999. Lajiksi valikoitui kisan keksineen VTS:n silloisen isännän eli 
samanaikaisen ekonomien varapuheenjohtajan, Johanna Ahopellon, esityksestä ilma-aseammunta. 
Kisassa Vaasan Teknillinen Seura saavutti ensimmäisen sijan, vaikka ekonomijoukkueessa oli mu-
kana myös vankkaa kokemusta: yksi ekonomijoukkueen jäsen totesi edellisen kerran ampuneensa 
sodassa.

1187
 

Kevätekskursio suuntautui Kauhavan Ilmasotakoululle Seuran 80-vuotispäivänä 17.5.1999 yhdessä 
Tekniska Klubben i Vasan ja Vaasan Ekonomien kanssa. Vierailun aikana tutustuttiin lentokonekor-
jaamoon ja nautittiin munkkikahvit sotilaskodissa. Paluumatkalla vierailtiin myös JohanPuussa 
Isossakyrössä ja saatiin kuulla mielenkiintoinen esitelmä yrityksen vaiheista ja uusista tuotteista. 
Ostoksista mainittiin perinteiset puukukat ja kuuleman mukaan tuliaisiksi, ei toki omaan käyttöön, 
hankittu ritsa.

1188
 

Toukokuussa Vaasan Teknillinen Seura järjesti yhteistyössä Ekonomföreningen Niordin Wasa-
gilletin ja Vaasan Ekonomien kanssa luentotilaisuuden Vaasan Svenska Handelshögskolanin tiloissa. 
Professori Don. E. Schoultz luennoi aiheesta “Is the Brand the True Marketing Integrator?” noin 50 
kuulijalle. Myös sanomalehdet Pohjalainen ja Vasabladet uutisoivat tilaisuudesta. Tilaisuuden jäl-
keen yhdistysten johtokuntien ja Hankenin edustajat lounastivat yhdessä professori Schoultzin 
kanssa Strampenilla.

1189
 

Myös kesäkuiselle Tallinnan-matkalle lähdettiin yhdessä ekonomien kanssa, yhteensä 34 matkaili-
jan voimin. Ekonomit ja insinöörit sopeutuivat hyvin matkaamaan samassa bussissa ja laivassa 
naapurimaahan, ja hauskat sattumukset kantautuivat Vaasaan jääneidenkin korviin matkan jäl-
keen.

1190
 

Vaasan Teknillisen Seuran syksyn 1999 ensimmäinen jäsenkokous järjestettiin Suomalaisella Klubil-
la: toimitusjohtaja Veikko Leivonniemi Vaasan Sähkö Oy:stä kertoi kokousväelle sähkömarkkinati-
lanteesta ja teknologiajohtaja Lauri Luopajärvi Länsi-Suomen osaamiskeskuksesta luennoi aiheesta 
"Länsi-Suomen osaamiskeskus: energiatekniikka ja -talous". Mukana Klubilla oli myös syyskuisia 
syntymäpäiviään juhlinut Mimmi. Lokakuun alussa olivat ohjelmassa Sähkönjakelujärjestelmien si-
mulointi -seminaari, Valtakunnallinen innopäivä, Tuotannon 3D-simulointi -seminaari sekä WAP-
seminaari.

1191
 

Vaasan Teknillisen Seuran 80-vuotisjuhlia juhlittiin Vaasan Suomalaisella Klubilla lokakuun 1999 
lopussa. Juhlia varten VTS:n isäntä Ahopelto suunnitteli Seuralle oman pöytästandaarin, jossa yh-
distyvät puhtaan valkoisella pohjalla seuran perinteikäs logo Vaasan puna-kultaisen nauhan kans-
sa.  
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Standaarissa on kolme puna-kultaista tupsua. Johtokunnan kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen 
standaariin päätettiin lisätä myös Seuran perustamisvuosi. Ensimmäinen Vaasan Teknillisen Seuran 
pöytästandaari luovutettiin Seuran kunniajäsen Johannes Tuomistolle seuran 80-vuotisjuhlassa.

1192
  

 
 

Kuva 64 Vaasan Teknillisen Seuran 80-vuotisjuhlakutsu 

 

Vaasan Teknillisen Seuran 80-vuotisjuhlaohjelman teemana oli "Tekniikka Vaasassa eilen – tänään 
– huomenna". Tervetuliaiscocktailin jälkeen alkusanat lausui seuran puheenjohtaja, tekniikan toh-
tori Ilkka Raatikainen. Juhlapuhujiksi oli kutsuttu johtava rehtori, diplomi-insinööri Pentti Ruotsala 
Vaasan ammattikorkeakoulusta aiheenaan "Tekniikan opetus Vaasassa 150 vuotta", Vaasan kau-
punginjohtaja, diplomi-insinööri Seppo Sanaksenaho aiheenaan "Vaasan teknologiastrategiat" sekä 
toimitusjohtaja, insinööri Harri Niemelä Vaasa Engineering Oy:stä aiheenaan "Vaasan teollinen 
tulevaisuus". Tanssimusiikista kahdeksalta vuosikymmeneltä vastasi pääosin Vaasan Teknillisen 
Seuran jäsenistä koostunut yhtye Pulppi Boys, joka on sittemmin Gottfrid trio -nimisenä viihdyttä-
nyt useissa VTS:n juhlatilaisuuksissa vielä 2010-luvullakin. Illanvietto jatkui aina pikkutunneille 
saakka.

1193
 

Marraskuussa 1999 Vaasan Teknillisen Seuran vierailukohteena oli Vaasan Keskussairaala ja siellä 
erityisesti erikoissairaanhoidon tekniikka. Seuran puheenjohtaja Raatikainen ja isäntä Ahopelto 
saivat kunnian tavata seuran silloisen vanhimman kunniajäsenen diplomi-insinööri Reino Ignatiuk-
sen jo toistamiseen käydessään luovuttamassa hänelle seuran uuden standaarin ensimmäisen 
kappaleen Helsingissä kokousmatkalla käydessään. Diplomi-insinööri Ignatius palautti samassa 
yhteydessä viitisenkymmentä vuotta aiemmin "lainaamansa" Laulu-Matti-yhteislaulukirjan seural-
le.

1194
 

                                                           
1192  Ahopelto 2009: 93 
1193  Ahopelto 2009: 93–95 
1194  Ahopelto 2009: 96 



 

259 

Vaasan Teknillisen Seu-
ran vaalikokous jär-
jestettiin Suomalaisella 
Klubilla joulukuussa 
1999. Illan esitelmöitsi-
jäksi oli lupautunut 
filosofian tohtori Seppo 
Valkealahti ABB Corpo-
rate Research Oy:stä 
aiheenaan "Älykkäät 
materiaalit". Kokouksen 
päätteeksi oli mahdolli-
suus nauttia melko 
edullinen "joululauta-
nen" hyvässä seuras-
sa.

1195
 

Juhlavuoden ja alkavan 
uuden Millenniumin 
kunniaksi VTS:n johto-
kunta päätti vielä lah-
joittaa seuran isäntä 
Ahopellon talkootyönä 
taittaman ja pääosin 
valokuvaaman Vaasan 
teknologia -aiheisen sei-
näkalenterin kaikille 
seuran jäsenille. Paina-
tuskustannukset saatiin 
katettua johtokunnan 
jäsenten sponsoreiden-
hankintatyön tuloksil-
la.

1196
  

Vaasan Teknillisen Seu-
ran juhlavuoden jäsen-
maksua 80 markkaa

1197
 

karhuttiin vaihtelevalla 
menestyksellä muuta-
milta huonomuistisiksi 

osoittautuneilta seuran jäseniltä vielä joulukuussa 1999. Seuran hallinnoiman stipendirahaston 
osakekurssikehitys oli oikein hyvä, mutta "postimerkkikassan" eli jäsenmaksutuloihin perustuvien 
käyttövarojen tilanne sen sijaan oli yhä suorastaan surkea. Johtokunta totesi, että ellei ole varaa 
edes tiedottaa jäsentilaisuuksista jäsenille saati niitä jäsentilaisuuksia järjestää, ei seura voi hyvin – 
päätettiin myös jatkossa yhä tehokkaammin etsiä sponsoreita tiedotteiden postitukseen ja seuran 
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käyttövaratilanteen parantamiseen. Jäsentilaisuuksien laadusta ja määrästä ei oltu valmiita tinki-
mään.

1198
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9 SOSIAALISEEN MEDIAAN VAI OMIIN TILOIHIN  

 

Sosiaalinen media valtaa kiihtyvään tahtiin alaa muulta viestintämedialta. Sosiaalinen media, tut-
tavallisesti some, toimii jo vakiintuneena julkaisukanavana muiden kanavien joukossa. Sen kautta 
markkinoidaan, kerrotaan tarinoita, kutsutaan ihmisiä koolle, tiedotetaan tilaisuuksista ja palve-
luista

1199
. Myös ammatilliset yhdistykset siirtävät tiedotustoimintaansa yhä enemmän sosiaaliseen 

mediaan, nopean vuorovaikutuksen piiriin. 

Yhteisöllisyyden tarve on yhä tunnistettavissa ammatillisen verkostoitumisen piirissä. Nykydiplomi-
insinööri kartuttaa sosiaalista pääomaansa sekä panostaa omaan hyvinvointiinsa myös liitto- ja 
jäsenyhdistysverkostojensa jäsenyyksien kautta: yhdessä tekemällä ja osallistumalla paitsi oppii 
uutta, saa toisinaan myös ilon auttaa toisia. Sosiaalinen media mahdollistaa osallistumisen aiem-
paa vaivattomammin, säästä, etäisyyksistä ja osin ajankohdastakin riippumattomalla tavalla.  

Mielenkiintoisen tutkimuspiirteen luo analyysi siitä, toimiiko sosiaalinen media tässä lopulta yhdis-
tävänä vai erottavana tekijänä tehdessään henkilökohtaisesta tapaamiskontaktista joissain suh-
teessa aiempaa tarpeettomamman. Toukokuun 2014 kyselytutkimuksen avointen tekstivastausten 
analyysi osoittaa, että molempien kehityssuuntien kannattajia on: osan mielestä yhdistysten olisi 
paras pysyäkin klubien takahuoneissa, osa kokee hyväksi edistää avoimuutta ja sosiaalista kanssa-
käymistä kulloinkin käytettävissä olevista teknisistä välineistä riippumatta tai niitä käyttäen. Paikal-
lisyhdistyksen jäsenet ovat keskenään eri-ikäisiä, erilaisissa työtehtävissä ja eri elämänvaiheissa. 
Siksi toiminnan on oltava paitsi tavoitteellista, myös riittävän kattavaa. 

Vaikka moni tämän tutkimuksen kohdehenkilö käyttää jopa päivittäin Facebookia, LinkedIniä tai 
muita sosiaalisen median välineitä myös keskenään verkottuen, on yhä olemassa selvä sosiaalinen 
tilaus myös yhdistystoimijoiden henkilökohtaisille tapaamisille. Professori Dunbar

1200
 esittää, että 

niin kauan kuin sosiaalisesta mediasta puuttuu kyky fyysisesti koskettaa toista ihmistä, eivät digi-
taalisen maailman ystävyyssuhteet voisi päästä fyysisen maailman ystävyyssuhteiden tasolle. Kär-
jistäen voisi todeta, että suomalaisen kulttuurin pohjalta tässä ei siten liene suurtakaan ongelmaa 
– mutta silti on mukava aina välillä tavata saman pöydän ääressä.  

Ensimmäiset teknilliset alueseurat perustivat Internet-sivujaan 1990-luvun loppupuolella. Vaasan 
Teknillinen Seura oli edelläkävijöiden joukossa vuonna 1999. Ensimmäiset VTS:n Internet-sivut 
perustettiin silloisten puheenjohtajan ja tiedotusvastaavan yliopistotyöpaikan sivujen alle, sittem-
min ne siirrettiin vuosiksi sivujen päivittäjän, nykyisen puheenjohtajan oman yrityksen www-
sivujen alahakemistoksi, ja vasta vuonna 2014 yhdistys hankki domain forward -palvelun korvaa-
jaksi kokonaan oman palvelintilan. Sivujen ainoa päivittäjä kuitenkin säilyi koko ajan samana; muil-
la ei ollut aikaa sen enempää kuin kiinnostustakaan ottaa talkoourakkaa vastuulleen. 

Kun yhdistys julkaisee Facebook-sivunsa, on se saman päätöksenteon ääressä kuin vuosituhannen 
vaihteessa ensimmäisiä Internet-sivujaan rakentaessaan: kuka vastaa päivityksistä nyt ja hamassa 
tulevaisuudessa? Onko yhdistyksellä aina hallituksessaan/johtokunnassaan sellainen jäsen, joka 
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tahtoo käyttää useita tunteja vapaa-ajastaan yhdistyksen sivujen ylläpitoon, kuukaudesta ja jopa 
vuodesta toiseen, korvauksetta ja yleensä myös kiitoksetta.  

Yhdistyksen ”webmasterin” työtä voisi kehnoimmillaan verrata vanhan lausahduksen mukaiseen 
siivoojan työhön: se noteerataan vain, jos se puuttuu. Sivut on oltava, mieluiten monessakin sosi-
aalisen median kanavasa, mutta kaikkein mieluiten ”jonkun muun” ylläpitäminä, eikä se ainakaan 
saa maksaa mitään.  

Internetin alkukausina oli toisinaan vaikeaa saada edes suoranaiset kulut esimerkiksi palvelintilasta 
korvatuiksi, tehtävää varten ostetuista ohjelmistoista puhumattakaan, eli huonoimmassa tapauk-
sessa työn tekijä joutui itse maksamaan siitä, että yhdistyksellä oli ne kuuluisat webbisivut, jotka 
oli päätetty hankkia. Moni oto-webmaster rakentelikin sivuja omaksi ja yhdistyksensä iloksi harras-
tepohjalta, mutta kun väki vaihtui, jäivät sivut niille sijoilleen. Jos viimeisin päivitetty tapahtuma on 
yli kymmenen vuoden takaa, voi melko suurella todennäköisyydellä veikata webmasterin siirty-
neen muiden harrastusten pariin ja seuraajan rekrytoinnin kangerrelleen pahemman kerran. 

Harva teknillinen seura pystyi hankkimaan omaa klubihuoneistoa vuosikymmeniä sitten, mutta 
seurat järjestivät kokouksensa erilaisten klubien takahuoneissa. Toiminnan luonne oli tarkasti raja-
tun jäsenkunnan piirissä tapahtuvaa verkostoitumista, yhteisöllisyyttä, jonka olennainen piirre oli 
kokoontuminen yhteen.  

Viime vuosina moni perinteinen kokoontumispaikka on lopettanut toimintansa. Esimerkiksi Vaasan 
Suomalainen Klubi ja Vaasan Upseerikerho joutuivat luopumaan omista klubihuoneistoistaan ha-
vaittuaan markkinahintaisen vuokran nouseen tavoittamattomiin. Sama kehitys on tapahtunut 
esimerkiksi useiden Suomen upseerikerhojen kohdalla

1201
. Klubien takahuoneet ovat vaihtuneet 

ravintoloiden kabinetteihin. 

 

 

9.1 Internet-ajan alkukausi Vaasan Teknillisessä Seurassa 

 

Vaasan Teknillisen Seuran 80-vuotisuhlavuoden 1999 kunniaksi perustettiin seuran viestintä-
kanaviksi kaksi sähköpostilistaa: toinen johtokunnan keskinäistä viestintää varten ja toinen tiedot-
tamiseen jäsenkunnalle. Lisäksi perustettiin seuran ensimmäiset, isäntä Johanna Ahopellon laati-
mat ja ylläpitämät www-sivut. Sekä sähköpostilistat että www-sivut sijoitettiin aluksi Vaasan yli-
opiston palvelimelle, käytännöllisyyssyistä; sekä puheenjohtaja Raatikainen että isäntä Ahopelto 
työskentelivät tuolloin Vaasan yliopiston erillislaitoksena toimineessa Tekniikan tutkimuskeskus 
Technobothniassa. 
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Juhlavuoden ensimmäinen jäsentiedote oli ensimmäistä kertaa Seuran historiassa nelivärinen; 
isännän nimikkeeksi laitettiinkin tällä kertaa isäntä/tiedottaja.

1202
 Seuran viestintä muuttui aiem-

paa näkyvämmäksi. Toteutus vaati lukuisia yhteydenottoja potentiaalisiin postimaksu- ja tulos-
tussponsoreihin, sillä seuran kassavarat olivat erittäin vähäiset: vuoden 1999 jäsenmaksutilisiirto-
jen postittamista varten ei ollut riittävästi kassavaroja. Johtokunta ottikin tehtäväkseen paitsi seu-
ran näkyvyyden lisäämisen, myös kassavarojen kartuttamisen seuran tulevaisuuden turvaamiseksi. 

Vuonna 2014 Vaasan 
Teknillinen Seura jär-
jesti Vaasassa Valta-
kunnalliset Teknolo-
giayrittäjyyspäivät ja 
ryhdistäytyi niiden tii-
moilta sosiaalisessa 
mediassa Twitteriin ja 
LinkedIniin saakka. 
Yhdistyksen Facebook-
sivu oli perustettu jo 
vuonna 2009. Sähkö-
postilistat toimivat 
yhä Vaasan yliopiston 
palvelimella, jonne ne 
oli perustettu 1990-
luvun lopussa: sekä 
johtokunnan keskinäi-
seen tiedonvälityk-
seen että jäsenkunnan 
vapaaehtoiseen kir-
jautumiseen perustu-
vana listana toimivaan 
tiedotustarpeeseen. 

Jos Internet-sivupäi-
vitys olikin säilynyt 
yhden henkilön tal-
kootyönä jo toista-
kymmentä vuotta, 
osoittautui Facebook 
helpoksi mediavalin-
naksi: myös yhdistyk-
sen jäsenet ja muut 
johtokunnan jäsenet 
innostuivat kirjoitta-
maan, jakamaan kuvia 
ja kommentoimaan 
siellä. Sähköpostilistaa 
käyttivät vielä 2016 
vain harvat johtokun-
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nan jäsenet sekä satunnaisesti muutama jäsen tiedottaakseen jäsentapahtumista ja kaikille avoi-
mista seminaareista tai konserteista.  

Twitter ja LinkedIn jäivät lopulta melko passiivisen hyödyntämisen kohteiksi: TYP2014-Facebook-
sivun päivitykset siirtyivät automaattisesti Twitteriin, mutta TYP2014:n jälkeen ei Twitteriä ole 
Vaasan Teknillisen Seuran järjestämien muiden tilaisuuksien markkinoinnissakaan hyödynnetty. 
LinkedIniä käytettiin TYP2014:n aikana, mutta sittemmin myös sen käyttö jäi melko täysin. 

 

 

9.2 Yhteistyötä yli kieli- ja tutkintorajojen 

 

Vaasan Teknillisen Seuran vuoden 2000 ensimmäinen jäsentilaisuus oli järjestyksessä toinen ystä-
vänpäiväkisa ekonomeja vastaan. Tällä kertaa keilauskisa onnistuttiin ajoittamaan juuri ystävän-
päiväksi 14.2.2000. VTS voitti jo toistamiseen kisan, ja järjestelyvastuu säilyi ekonomeilla.

1203
 Hel-

mikuussa järjestettiin myös jäsenkokous Merita Pankin tiloissa Alatorilla. Johtaja Päivi Sairo kertoi 
aiheesta ”rahastosijoittaminen; pankkisektorin kehitysnäkymät teknisellä ja toiminnallisella puolel-
la”. Esitelmää kuulemaan ja sitä seuranneelle iltapalalle kokoontui lähes 50 kuulijaa.

1204
  

Maaliskuussa 2000 vierailtiin yhdessä ekonomien ja Tekniska Klubben i Vasan kanssa Kauhavalla 
Lillbackan tehtailla. Seuran vuosikokous järjestettiin Suomalaisella Klubilla. Vuosikokousesitelmöit-
sijäksi lupautui professori Kauko Mikkonen, joka kertoi kokousväelle Vaasan seudun kehityksestä ja 
strategioista.

1205
 Johtokunta esitti vuosikymmenten tauon jälkeen kokousväelle ajatuksen osake-

huoneiston hankinnasta; tällä kertaa tosin ei Vaasan Teknillisen Seuran omaan käyttöön vaan esi-
merkiksi tekniikan alan opiskelijalle vuokrattavaksi. Tarkoituksena oli turvata stipendirahaston 
sääntöjen mukaisesti arvo ja vuotuinen tuotto. Kokousväki piti tällä kertaa kuitenkin parempana 
keskittyä "savupiipputeollisuuteen" osakehankinnoissa, ja asia jäi hautumaan.

1206
 

Huhtikuussa 2000 Vaasan Teknillinen Seura vieraili Pohjanmaan radiossa tutustumassa uuteen 
toimitus- ja lähetysjärjestelmään sekä viimeisimpään televisiotekniikkaan. Maakuntaradion pääl-
likkö Pekka Autio yhdessä Hans Schaumanin ja Jouni Assilan kanssa esitteli kokousväelle radion 
tiloja ja toimintaa.

1207
 

Vuoden 2000 kevätekskursion kohteena oli Alajärvi. Matkaan lähtivät Vaasan Teknillinen Seura, 
Tekniska Klubben i Vasa ja Vaasan Ekonomit. Opetusneuvos Jouko Mäkelän opastuksella tutustut-
tiin Rannilan, Mäkelä ALUn ja Honkarakenteen tehtaisiin sekä pistäydyttiin Tulivuorikeskuksessa. 
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Tulivuori- ja maanjäristyssimulaattorikokemusten sekä yhteisen iltapalan jälkeen matkattiin takai-
sin Vaasaan.

1208
  

Vaasan Teknillisen Seuran stipendit jaettiin toukokuussa 2000. Avoimessa haussa olleet, yliopiston 
tekniikan alan opiskelijoiden saamat stipendit jaettiin Vaasan yliopiston toukokuun publiikissa.

1209
 

Kesäkuuksi 2000 suunniteltiin matkaa Hannoverin maailmannäyttelyyn. Matkaseuraa ei kuiten-
kaan kertynyt riittävästi, joten matka peruuntui. Perheretki Jannen Saluunaan yhdessä ekonomien 
kanssa kuitenkin toteutui, ja runsaslukuinen retkiseurue harjoitti taitojaan niin tulitikunheitossa 
kuin vauhdittomassa pituushypyssäkin. Palkintojakin oli jaossa alaikäisille osallistujille.

1210
 

Syyskuussa vietettiin Vaasassa AKAVAn 50-vuotisjuhlavuotta, joka näkyi myös Vaasan Teknillisen 
Seuran toiminnassa maksuttoman juhlaseminaarin merkeissä. Professori Kari Uusikylä luennoi 
Silverian auditoriossa pohjalaisesta luovuudesta. AKAVA Pohjanmaa tarjosi myös Vaasan Teknilli-
sen Seuran jäsenille mahdollisuuden osallistua alennushintaiseen Kaupunginteatterin musikaali-
näytökseen. Monet Seuran jäsenet puolisoineen käyttivätkin tätä tarjousta hyväkseen.

1211
 

Syyskuun 2000 lopussa Vaasan Ekonomit kutsuivat Vaasan Teknillisen Seuran jäsenet "Kiire ja 
ajankäytön hallinta" -koulutukseen. Filosofian kandidaatti Pirkko Heiske luennoi tilaisuudessa mm. 
kiireen psykologiasta sekä ajankäytön suunnittelun ja omien asenteiden merkityksestä. Myös Ali-
hankintamessumatka Tampereelle toteutettiin yhteistyössä ekonomien kanssa – matkaan tosin 
lähti pääasiallisesti VTS:n jäseniä, yhden henkilöautollisen verran. Sonera Mobile Servicen asiakas-
palvelussa vierailtiin lokakuussa. Illan isäntänä toimi palvelupäällikkö Mika Palosaari, joka esitteli 
jäsenkunnalle mm. Call Centerin toimintaa.

1212
 

Marraskuussa vierailtiin Tielaitoksella tiejohtaja Juhani Salosen vieraina ja 20.11.2000 asianajaja 
Tapio Mäki kouli yksityisiä lakiasioita kuntoon aina avioehtosopimuksesta ja avioerosta testament-
tiin ja perimysjärjestykseen. Joulukuussa Vaasan Teknillisen Seuran jäsenet kutsuttiin vielä AKAVA 
Pohjanmaan pikkujouluglögeille aluetoimiston tiloihin sekä AKAVA Pohjanmaan ja Vaasan kesäyli-
opiston järjestämään "Voimavaroja rakkaudesta" -koulutusiltapäivään hotelli Silveriaan. Kasvatus-
psykologian professori Kaarina Määttä kertoi, miten vaalia parisuhdetta työssä ja elämässä jaksa-
miseksi.

1213
 

Joulukuisen vaalikokouksen pitopaikkana oli Suomalaisen Klubin ravintolatoiminnan lakkaamisen 
johdosta Vaasan Upseerikerho. Kokouspaikan vaihtumista seurannutta järkytystä lieventääkseen 
Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta hankki "liikelahjaksi" kotimaista marjaviiniä, jota päätettiin 
kutsua nimellä "Mimmin kyynel". Tilaus tehtiin samanaikaisesti Vaasan Ekonomien kanssa, jotta 
ylimääräisiltä rahtikustannuksilta vältyttiin. Seuran isäntä (ja samanaikainen ekonomien puheen-
johtaja) Ahopelto suunnitteli pulloille etiketit.

1214
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Kevätkauden 2001 ohjelmaa 
suunniteltiin yhdessä Tekniska 
Klubben i Vasan, Vaasan Ekono-
mien, Ekonomgillet Wasan eli 
Niordin Wasagilletin kanssa. 
Ensimmäinen Vaasan suomen- ja 
ruotsinkielisten ekonomi- ja tek-

nillisten yhdistysten yhteiskokous 
järjestettiin 1.11.2000 tekniikan 
tutkimuskeskus Technobothniassa, 
läsnä olivat Sandås, Dahlbäck, Ala-
Myllymäki, Raatikainen, Katajisto, 
Ahopelto, Hakola ja Leppilahti Tek-
niska Klubben i Vasan, Ekonomgillet 

Wasan, Vaasan Teknillisen Seuran ja 
Vaasan Ekonomien johtokunnista/halli-

tuksista. Kokouksessa tehtiin periaatepäätös tarjota jäsentilaisuudet myös naapuriyhdistysten jä-
senkunnille. Sittemmin yhteistyörenkaaseen liittyi myös AKAVA Pohjanmaan aluetoimikunta, ja 
parhaimmillaan yhteistyössä järjestettiin nelisenkymmentä jäsentilaisuutta kalenterivuodessa.

1215
  

2000-luvulla Tekniska Klubben i Vasan ja Ekonomgillet Wasan toiminta alkoi hiipua, AKAVAn alue-
toimikunnat lakkautettiin ja akavalaisverkoston toiminta keskittyi yhä enemmän Kokkolan seudul-
le. Lopulta 2010-luvun alussa Vaasan Ekonomit ilmoittivat, ettei yhdistysten välinen yhteistyö kiin-
nostanut heidän uusia toimijoitaan, eivätkä he siten olleet kiinnostuneita enää jatkamaan Vaasan 
Teknillisen Seuran kanssa yhteisten jäsentapahtumien tarjoamista. VTS silti kutsui toisinaan eko-
nomeja tilaisuuksiinsa tämänkin jälkeen, vielä vuonna 2017. 

Vuoden 2001 jäsentilaisuustarjonta käynnistyi helmikuun ensimmäisenä päivänä: Vaasan Teknilli-
nen Seura aloitti jo perinteeksi muodostuneen yhteistyön messuyhtiö Finn-Nolian, sittemmin Poh-
janmaan Expon kanssa. Messuyhtiö tarjosi VTS:n ja Vaasan Ekonomien jäsenkunnalle messuliput 
ensimmäisille järjestämilleen Sijoitusmessuille.

1216
 VTS:n ja Pohjanmaan Expon yhteistyö on jatku-

nut katkeamattomana vuodesta 2001 lähtien.  

Vuoden 2001 ystävänpäiväkisamikroautoilun voittivat Vaasan Ekonomit, tällä kertaa kolmoisvoit-
tona, ja kiertopalkinto siirtyi ekonomien haltuun. Vuosikokous järjestettiin Elcoteqissä, jossa Jouko 
Leisiö ja Kaj Nurminen toimivat yritysvierailun oppaina. Huhtikuussa vierailtiin Radionet Oy:ssä, ja 
Wasagillet kutsui Vaasan Teknillisen Seurankin edustajat tällä kertaa olutmaistajaisiin Citecin tiloi-
hin. Myös yritysesittely kuului illan ohjelmaan. Yrittäjyysiltapäivä jouduttiin valitettavasti ilmoittau-
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tuneiden vähäisyyden vuoksi perumaan, kuten myös suunniteltu yhteismatka Prahan kevää-
seen.

1217
 

Maaliskuussa 2001 filosofian tohtori Sam Inkinen luennoi Vaasan Teknillisen Seuran ja ekonomien 
jäsenistä sekä yliopistolaisista koostuneelle kuulijakunnalle aiheesta "uusmedia ja mobiiliviestin-
nän uudet tuulet". Aihe keräsi runsaan kuulijakunnan Vaasan yliopiston tiloihin. Huhtikuussa en-
nätti VTS:n joukkue myös kauppatieteiden opiskelijoiden WYKY-päivään. Suosittua lakikoulutussar-
jaa jatkettiin nyt työlainsäädäntöasioilla, kouluttajana jälleen asianajaja Tapio Mäki.

1218
 

Vaasan Teknillisen Seuran vuoden 2001 kevätekskursio tehtiin Maaseudun Kone Oy:öön Ylihär-
mään. Toimitusjohtaja Asko Kamppinen esitteli kiinnostuneille kuulijoille yrityksen toimintaa. Pa-
luumatkalla vierailtiin myös Skaala-ikkunatehtaalla sekä Lillbackan carting-radalla; ajamaan ei tosin 
päästy. Ekskursioista kiinnostuneille tarjottiin myös mahdollisuus osallistua Suur-Savon Ekonomien 
organisoimalle bussiretkelle Latvian halki Vilnaan. Perheretki tehtiin tällä kertaa polkupyöräillen 
Kirjaltajien majalle kesäkuun alussa.

1219
 

Syyskausi aloitettiin yritysvierailulla Ericsson Wasalab -yksikköön. IT- & innovaatiomessuille pysty-
tettiin oma osasto yhdessä AKAVA Pohjanmaan ja Vaasan Ekonomien kanssa. Lisäksi VTS osallistui 
yhdessä Vaasan Ekonomien sekä tekniikan ja kauppatieteiden opiskelijajärjestöjen, Tuttin ja War-
rantin, kanssa tiedekirjasto Tritonian varustamiseen hankkimalla nimiinsä viideksi vuodeksi nimik-
kohuoneen.

1220
 

Lokakuisen syysekskursion kohteena oli Olkiluodon ydinvoimala. Bussilastillinen kiinnostuneita 
VTS:läisiä ja ekonomeja matkasi Rauman kautta Olkiluotoon lokakuussa 2001. WTC-katastrofi, 
11.9.2001 tapahtunut New Yorkin Word Trade Centerin kaksoistornit tuhonnut terrori-isku, vaikut-
ti vierailuun rajoittaen yleisölle esiteltäviä tutustumiskohteita. Vierailun päätteeksi tutustuttiin 
matala- ja keskiaktiivisen jätteen varastoon 60 metrin syvyydessä. Menomatkalla Olkiluotoon mat-
kaseurue ruokaili Wanhan Rauman kellariravintolassa. Olkiluodon ydinvoimalan näyttelytilassa 
riitti mielenkiintoista nähtävää runsain mitoin.

1221
 

Vuonna 2001 tutustuttiin myös KWH-Pipen toimintaan. Vierailun päätteeksi Vaasan Teknillisen 
Seuran jäsenet saattoivat todeta visiitin menneen ihan putkeen: seurue kävi tutustumassa mie-
henmentäviin putkiin sisäpuoleltakin. Loppuvuonna 2001 vierailtiin myös Vaasan kaupungin ympä-
ristölaboratoriossa sekä osallistuttiin AKAVA Pohjanmaan pikkujouluglögitilaisuuteen sekä heidän 
organisoimaansa Tie itseeni -seminaariin. Wasagillet kutsui jouluoluelle Veritaksen tiloihin sekä 
kirjanpito- ja veropäivään Silveriaan.

1222
 

Vaasan Teknillisen Seuran vuoden 2001 vaalikokous järjestettiin tiedekirjasto Tritoniassa. Kirjas-
toesittelyn ja vaalikokouksen päätteeksi ruokailtiin Tritonian Café Oskarissa "lumikenttien menus-
ta" nauttien. Pikkujoululahjoiksi kaikki osallistujat saivat käsityönä valmistetut kotimaiset joulu-
kynttilät. Johtokunta valmisteli lokakuussa 2001 jo seuraavan keväänkin ohjelman, joten talvikau-
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den 2001–2002 tiedotteeseen voitiin kirjata jäsentilaisuudet marraskuusta 2001 toukokuuhun 
2002 saakka.

1223
 

Vuoden 2002 toiminta aloitettiin ekonomien järjestämällä laskettelu- ja hiihtoretkellä Rukalle. 
Hiihtelijät majoittuivat Omena-hotelliin aivan Rukan rinteiden tuntumaan. Sää matkan aikana oli 
ollut poikkeuksellisen kylmä, mutta seurueen yhteishenki kuului lämmittäneen.

1224
 

Tammikuussa Vaasan Teknillinen Seura tutustui Vaasan lentokentän toimintaan. Lentoaseman 
päällikkö Tapani Krooks esitteli lentoaseman toimintoja, kuten lennonvarmistusta. Myös lento-
asemalla talvehtinutta DC-3 -koneveteraania päästiin ihailemaan.

1225
 

Helmikuussa 2002 oli vuorossa teatteri-ilta Wasa Teaterissa Gogolin komedian Reviisori parissa. 
Helmikuisessa yritysvierailukohteessa, Junkkari Muovissa, isäntänä toimi Jyrki Haka ja jäsenkunta 
pääsi tutustumaan lasersintrauksen vaiheisiin.

1226
 

Helmikuun puolivälissä Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta yhdessä paikallisen elinkeinoelämän 
ja yliopiston edustajien kanssa kutsui Tekniikan Akateemisten Liiton edustajat tutustumaan Vaasan 
yliopiston tekniikan alan koulutustarjontaan sekä paikallisen teollisuuden tarpeisiin. Liitto vastusti 
uusia tutkinnonanto-oikeuksia, mutta taipui vierailun jälkeen myöntämään Vaasassa olevan jo 
valmiin koulutustarjonnan.  

Tästä innostuneina Vaasan Teknillisen Seuran 
isäntä Ahopelto ja puheenjohtaja Raatikainen 
valmistivat Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 
vuosijuhliin viemisiksi "Vaasan ensimmäisen 
teekkarilakin" Vaasan Ekonomien ekonomilippik-
sestä (onhan yliopiston pohjana alun perin yksi-
tyisen säätiön ylläpitämä kauppakorkeakoulu – 
ja lisäksi ekonomit lahjoittivat lakin tähän käyt-
töön), mustasta verhotupsusta ja tietenkin VTS:n 
vuonna 2000 valmistuneesta jäsenmerkistä.

1227
 

Ystävänpäiväkisa 2002 vietettiin jousiammunnan 
merkeissä. Vaasan Ekonomien joukkue voitti 
kisan yhden VTS:läisen ammuttua epähuomiossa 
"väärässä" joukkueessa. Tämä ainakin päätettiin 
Vaasan Teknillisen Seuran joukkueen viralliseksi 
kisaselitykseksi ja päätettiin hankkia kiertopal-
kinto takaisin seuraavana vuonna sählypelin 
kautta.

1228
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Maaliskuussa 2002 tutustuttiin elokuvateatteri Wasa Palatsin toimintaan ja sen laitteistoihin. Elo-
kuvailta ei yllättäen kiinnostanut ketään vierailijoista, joten koneet ja tilat nähtyään Vaasan Teknil-
lisen Seuran ja ekonomien edustajat poistuivat teatterisalista elokuvan alkua odottaneiden katso-
jien hämmästykseksi. Wasagillet eli ruotsinkieliset ekonomit kutsuivat myös VTS:n jäsenkunnan 
konjakkimaistajaisiin Silveriaan maaliskuun 2002 puolivälissä. Samoin he järjestivät yhteisen bus-
simatkan Tampereen KT-messuille ja jääkiekko-otteluun.

1229
 

Vuosikokouskohteena oli Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen yksikkö. Tekninen 
apulaiskaupunginjohtaja Heikki Lonka luennoi jatkotutkimusaiheestaan, ja johtava rehtori Pentti 
Ruotsala kertoi ammattikorkeakoulukentän kuulumisia.

1230
  

Huhtikuisia kokousaiheita olivat myös keskustelutilaisuus lähitulevaisuuden ympäristöhaasteista ja 
ratkaisumalleista sekä yksityishenkilön lakiasiainkoulutus. Mentorointiprojektin infotilaisuus järjes-
tettiin Vaasan yliopiston tiloissa: Vaasan Teknillinen Seura, ekonomit ja alojen opiskelijayhdistykset 
käynnistivät vuoden mittaisen mentorointiprojektin, jossa kokeneet alansa asiantuntijat pohtivat 
yhdessä opiskelijamentoroitavansa kanssa tätä mietityttäneitä kysymyksiä. Seuran jäsenet lupau-
tuivat kiitettävän aktiivisesti mentoreiksi projektiin, joka sai jatkoa seuraavana vuonna.

1231
 

Huhtikuussa 2002 oli vuorossa Kuninkaan Sormus -ooppera. Huhtikuun aikana vierailtiin myös 
Kemira Chemicals Oy:n Vaasan tehtailla. Illan isäntänä toimi tehtaanjohtaja Sakari Siltanen, joka 
kertoi kokousväelle mm. paperinvalmistukseen liittyvistä kemikaaleista. Toukokuussa olivat jälleen 
vuorossa Flooranpäiväjuhlat AKAVA Pohjanmaan vieraina.

1232
 

Kevätekskursiokohteena olivat vuoden 2002 toukokuussa Nautor ja Ahlholmen's Kraft Pietarsaa-
ressa, ekskursiovierailun isäntänä toimi apulaiskaupunginjohtaja Ilmari Heinonen. Runsaslukuinen 
ekskursioporukka koostui Vaasan Teknillisen Seuran ja Vaasan Ekonomien jäsenistä; Tekniska 
Klubben i Vasan johto-
kunta ilmoitti yhdistyksen 
pitäneen jo kaksi kolmes-
ta lopettamiskokoukses-
taan. Syyksi mainittiin, 
"ettei kuukausikokouksis-
sa käynyt enää kuin pari 
jäsentä ja se toinenkin 
taisi kuolla". VTS toivotti 
naapuriseuran jäsenet 
lämpimästi tervetulleiksi 
omiin riveihinsä.

1233
 

AKAVA Pohjanmaa järjesti 
toukokuussa 2002, juuri 
eduskunnan ydinvoima-
äänestyksen alla, Silveri-
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assa energiaratkaisuaiheisen seminaarin, jossa panelisteina oli kansanedustajia ja paikallisia ener-
gia-asiantuntijoita. Seuran jäsenet kutsuttiin mukaan tilaisuuteen.  

Perinteeksi muodostunut kesäkuinen perheretki suuntautui tällä kertaa Palosaareen Vaasan yli-
opiston saunalle. Polkupyöräilevä retkeilyporukka kokoontui Vapaudenpatsaan juurella torilla ja 
jatkoi sitten "pyöräilykestävyyden" mukaan joko lyhyttä tai pitkää reittiä rantoja pitkin ran-
tasaunalle, jossa saunottiin ja nautittiin alkukesään sopivaa purtavaa sekä virvokkeita.

1234
 

Vaasan Runsorissa sijaitseva, taajuusmuuttajia valmistava Vacon (nyttemmin Danfoss) oli elokuun 
2002 yritysvierailukohde. Syyskuussa kokoonnuttiin Botniahallille kesän jälkeiseen kuntotestiin. Ns. 
Valojänis -testissä mitattiin testattavan hapenottokyky ja nykykunto; palautteena sai testiarvojen 
lisäksi ohjeet kuntoilun jatkamisesta tai aloittamisesta. Testin suoritti fysioterapeutti Minna Lahti-
nen ja testin jälkeen Keijo Ullakko kertoi kuntayhteistyöstä urheilurakentamisessa ja liikuntapaik-
kojen ylläpidossa.

1235
  

Syyskuussa 2002 Vaasan Tek-
nillisen Seuran yhteistyö-
kumppaniyhdistys Vaasan 
Ekonomit juhli 65-vuotista 
taivaltaan, ja VTS:n johtokun-
ta päätti lahjoittaa pikku-
sisaryhdistykselle "Mimmin 
kaverin". Perinteitä kunnioit-
taen seuran isännälle annet-
tiin tehtäväksi tällaisen pullon 
hankkiminen ja asianmukai-
nen vaatettaminen. Isäntä Jo-
hanna Ahopelto tosin oli yhä 
samanaikaisesti Vaasan Eko-
nomien puheenjohtaja, joten 
kovin suurena yllätyksenä 
lahja ei sitten juhlassa tullut, 
kun puheenjohtaja Ilkka Raa-
tikainen ja varapuheenjohtaja 
Esko Ala-Myllymäki sen saa-
puivat luovuttamaan.

1236
 

Viini-iltapäivä Alajärvellä kiinnosti syyskuussa 2002 runsain mitoin paitsi Vaasan Teknillisen Seuran 
jäsenkuntaa, myös reissun järjestäneitä AKAVAn aluetoimikuntalaisia sekä ekonomeja ja muita 
matkalaisia seuralaisineen. Punaisen tuvan viinitilan maistiaispakettiin kuului kuusi viiniä, kaksi 
likööriä ja snapsi; iltapalaksi oli varattu kinkkukiusausta, ja tilaviiniostoksiakin saattoi tehdä.

1237
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Vaasan Teknillinen Seura, Vaasan Ekonomit ja AKAVA Pohjanmaa rakensivat syksyllä 2002 yhteisen 
osaston IT- ja innovaatiomessuille. Messuvieraille esiteltiin yhdistysten toimintaa ja houkuteltiin 
mahdollisia uusia jäseniä kiinnostumaan toiminnasta. Seuran isäntä Ahopelto huolehti tälläkin 
kertaa messuosaston ulkoasusta ja rakentamisesta.

1238
 

Kuva 65 Vaasan Teknillinen Seura ja Vaasan Ekonomit Wärtsilässä vuonna 2002 

 

Wärtsilään tutustuttiin jälleen lokakuussa 2002. Illan ohjelmassa oli Wärtsilän yritysesittely sekä 
opastettu kierros W20- ja W32-moottoritehtailla, isäntinä ekonomit Markku Rautonen ja Mika 
Palosaari. Vakuutusyhtiö Fenniaan sekä vakuutusmaailman viimeisimpiin tuulahduksiin tutustuttiin 
samoin lokakuisella yritysvierailulla, jota isännöi ekonomi Pasi Haarala.

1239
 

Marraskuussa 2002 käväistiin AKAVA Pohjanmaan pikkujouluglögeillä sekä tutustuttiin ohutlevy-
mekaniikka-alan yritykseen, VM-Group Metalbros Oy:öön. Pikkujouluja vietettiin vuoden 2002 
marraskuun viimeisenä päivänä Silveriassa runsaslukuisessa, hyvässä seurassa. Mukaan oli kutsut-
tu jälleen niin molemmat kaupungin ekonomiyhdistykset kuin Vaasan Teknillisen Seuran Naiset.

1240
 

Jäsentilaisuusvuosi 2002 päättyi joulukuisiin kahteen jäsenkokoukseen. Ålandsbankenin Centralin 
tiloissa tarjoamaan pankki-iltaan runsaine iltapaloineen sekä Runsorissa Futura I:ssä järjestettyyn 
vaalikokoukseen osallistui jälleen mukava määrä Seuran jäseniä. Toimitusjohtaja Lars Lönnblad 
kertoi kokousväelle Ålandsbankenin palveluista ja toiminnasta. Futura I:ssä toimitusjohtaja Ulla 
Mäki-Lohiluoma Vaasa Parks Oy:stä esitteli taloa niin Vaasan Teknillisen Seuran kuin Vaasan Eko-
nomienkin jäsenille. Tutustumiskierroksen päätteeksi VTS:n jäsenet jäivät vaalikokoukseensa ja 
ekonomit poistuivat – käytäntö, jota vuorotellen yhdistykset toimivat yhteistyövuosinaan.

1241
 

Vaalikokouksessa 2002 Vaasan Teknillinen Seura valitsi historiansa ensimmäisen naispuheenjohta-
jan seuran isännän, kauppatieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Johanna Ahopellon 
siirryttyä puheenjohtajan tehtävään ja puheenjohtaja Ilkka Raatikaisen vaihdettua puheenjohtajan 
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nuijan isännän tehtäviin. Jäsentiedotteiden taitto ja Internet-sivujen ylläpito sovittiin kuitenkin 
aiemmasta käytännöstä poiketen jatkossa tällä kertaa sihteerin ja/tai isännän tehtävälistoilta pu-
heenjohtajan tehtäviksi.

1242
 

Tammikuussa 2003 oli tutustumiskohdevuorossa Pohjanlahden Merivartioston meripelastuksen 
johtokeskuksen toiminta ja erityisesti siellä käytössä oleva tekniikka. Tammikuun viimeisenä päivä-
nä starttasi jälleen laskettelu- ja hiihtoretkibussi kohti Rukaa, mutta sää ei tälläkään kertaa suosi-
nut urheita talviurheilun harrastajia.

1243
 

Vuoden 2003 ystävänpäiväkisalajina oli sählyottelu opiskelijavahvistetuin joukkuein. Vaasan Teknil-
lisen Seuran ja Tutti ry:n yhteinen joukkue voitti lopulta Vaasan Ekonomien ja Warrantin yhteis-
joukkueen jatkoajalla, ja kiertopalkinto palasi Seuran haltuun. Kaiverrusten hankkimisen todettiin 
jääneen kolmeen ensimmäiseen kisaan ja puheenjohtaja täydensi väliaikaisesti listaa piirtoheitin-
tussi apunaan.

1244
 

AKAVAn aluetoiminnassa oltiin kaksivuotiskaudella 2003–2004 mukana poikkeuksellisen vahvasti, 
Vaasan Teknillisen Seuran puheenjohtaja Johanna Ahopelto AKAVA Pohjanmaan puheenjohtajana 
Suomen Ekonomiliiton edustajana ja seuran isäntä Ilkka Raatikainen toisena varapuheenjohtajana 
Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin edustajana. Seuran rahastonhoitaja Jari Töyli oli aluetoimikun-
nan asiantuntijajäsen Tieteentekijöiden liiton edustajana, ja Seuran jäsen Tommi Rintala (TEK) 
samoin asiantuntijajäsen. Akavalaisessa aluetoiminnassa oli ensimmäistä kertaa näin suuri määrä 
VTS:läisiä.

1245
 

Nopeaa ja sujuvaa yhteistoimintaa Vaasan Teknillisen Seuran, AKAVAn aluetoimikunnan ja ekono-
mien välillä auttoi osaltaan kaikkien kolmen yhteisön yhteinen puheenjohtaja. Mentorointiprojek-
tia jatkettiin samaten yhteistyössä. Helmikuussa 2003 järjestettiin vaalipiirin akavalaisten ehdok-
kaiden eduskuntavaalipaneeli hotelli-ravintola Silveriassa. Lisäksi vierailtiin Scott Health & Safetyn 
tiloissa Vetokannaksella kuulemassa hengityssuojainten valmistuksesta.

1246
 

Maaliskuisena vuoden 2003 lauantaina vietettiin "jäsentilaisuuspäivää" aiheina eläkeuudistus päh-
kinänkuoressa, tutustumiskierros Vaasan yliopistossa ja päivän päätteeksi kaupunginteatterin 
näytös "Jääkärin morsian" jäsenetuhintaan niin jäsenille kuin seuralaisillekin. Mukaan oli kutsuttu 
myös Etelä-Pohjanmaan Ekonomit. Vuonna 2005 voimaan tullut eläkeuudistus puhutti ja lisäksi 
saatiin tietoa joustavasta vanhuuseläkkeelle siirtymisestä, kouluttajana oli Työeläkevakuuttajat. 
Työeläkekoulutuksen jälkeen pohdittiin, miltä näyttää yliopisto tänään, ja onko opiskelu muuttu-
nut sekä tutustuttiin Vaasan yliopistoon VTS:n isännän, tekniikan alan erikoissuunnittelija, dosentti 
Ilkka Raatikaisen johdolla. Jääkärin morsianta seuraamaan lähti kaikkiaan neljäkymmentä katso-
jaa.

1247
 

Maaliskuussa vierailtiin myös TE-keskuksessa, jossa teknologia-asiamies Vesa Kojola esitteli TE-
keskuksen toimintaa ennen Seuran vuosikokousta. Vamp Oy oli vierailukohteena aprillipäivänä 
2003, isäntänä toimitusjohtaja Sven-Erik Nygren. Uranhallinta ja osaamisen johtaminen -koulutus-
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tilaisuudessa kauppatieteiden tohtori Riitta Viitala Vaasan yliopistosta kertoi käytännön kokemuk-
sia ja taustateoriaa aiheesta "Yksilön uranhallinta osana työelämän osaamisen johtamista”. Huhti-
kuussa Vaasan Teknillisen Seuran ja Ekonomien yhteisjoukkue osallistui kauppatieteiden opiskeli-
joiden WYKY-päivään Tropiclandian ympäristössä. 

1248
 

Kevätekskursiokohteena vuonna 2003 oli Jalasjärvi ja siellä Jalas-kenkätehdas, Jokipiin Pellava Oy 
sekä Juustoportti. Jalas Oy:ssä saatiin rautaisannos kenkäteollisuustietoutta, Jokipiin Pellavassa 
opittiin perustiedot pellavan kutomisesta ja Juustoportissa juustoista. Pellavatehtaassa tehdyn 
tehdaskierroksen jälkeen matkaseurue pääsi tehtaanmyymälän erikoistarjousten kimppuun. Vie-
railu oli ajoitettu sopivasti äitienpäivää edeltävälle viikolle. Isäntänä tehdaskierroksella oli toimitus-
johtaja Timo Laurila. Juustoportissa nautittiin kahvit ja elinkeinopäällikkö Tapani Tuohiniemi kertoi 
kunnan tulevaisuudennäkymistä. Kotimatkalle lähdettiin juusto-ostosten kautta.

1249
 

Ekonomgillet Wasa järjesti vierailun Stormossenille Mustasaareen toukokuussa 2003, ja kuten 
aiemminkin, myös Vaasan Teknillisen Seuran jäsenet olivat tervetulleita mukaan, samoin kuin 
Suur-Savon Ekonomien kesäkuiselle kulttuurimatkalle Karjalan tasavaltaan. Muutamat VTS:n jäse-
net noudattivatkin kutsua ja liittyivät iloisten matkaajien seuraan.

1250
 

Vaasan Teknillisen Seuran vapunpäivään mennessä haettavina olleet stipendit jaettiin jälleen yli-
opiston toukokuun publiikin yhteydessä. Ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston stipendit edel-
leen opinnoissaan hyvin menestyneille opiskelijoille jaettavaksi maksettiin perinteiseen tapaan 
näiden oppilaitosten tileille.

1251
 

Kuten jo useana aiempanakin vuonna, myös kesällä 2003 päätettiin kevätkauden jäsentilaisuusoh-
jelma lähimaastoon suuntautuvalla koko perheen iltaretkellä. Parin vuoden polkupyöräretkeilyn 
jälkeen oli johtokunta miettinyt muitakin mahdollisia kulkuneuvoja, ja perinteen aloittanut laiva-
retki Jannen Saluunaan sai mielimään jälleen merelle. Kesäkisalajeja tulitikun vastatuuleen heittoa 
myöten oli jälleen luvassa lohikeiton tai kinkkukiusauksen syönnin ohessa.

1252
 

Syyskuussa 2003 tutustuttiin VLP:n toimintaan sekä 
digi-TV-tilanteeseen Museokaden toimipisteessä. 
Illan isäntänä toimi toimitusjohtaja Erik Sjöberg. 
Syyskuun loppupuolella puolestaan tutustuttiin 
Vaasan Veden toimintaan Vesilaitoksentien tiloissa, 
jossa vierailijat saivat kuulla ja nähdä, miten Vaasan 
talousvesi valmistetaan Vanhassa Vaasassa Pilvi-
lammen vesilaitoksella. Myös oikeusministeri Koski-
sen vierailu mahtui syyskuun ohjelmaan.

1253
 

Lokakuinen vierailukohde oli Ekonomgillet Wasan 
johdolla ElisaCom-yhtiön toiminta Hovioikeuden-
puistikolla. Myyntipäällikkö Kimmo Nyman kertoi 
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Elisan toiminnasta niin Vaasassa kuin koko Suomessa. Lokakuussa kokoontuivat VTS:n jäsenet 
Vaasan Upseerikerholle viettämään vapaamuotoista klubi-iltaa. "Ennakkoilmoittautumalla mukaan 
voi varmistaa, että kahvipullaa riittää, baarin puolelle siirryttäessä on tosin jokaisen aika itse kai-
vaa lompakkonsa esille, joten mukaan seuraamme voi toki liittyä vaikka ilmoittautuminen olisi 
päässyt unohtumaankin. Tervetuloa viihtymään kanssamme!" kutsui johtokunta Pyhäinpäivän 
aaton klubi-iltaan.

1254
 

Ekonomgillet Wasa järjesti teatteri-illan marraskuussa 2003. Wasa Teaterin ohjelmassa oli nyt mu-
sikaali West Side Story, ja VTS:n jäseniä houkuteltiin mukaan. Merenkurkun Kuluttajat – Kvarkens 
Konsumenter ry järjesti maksuttoman kiinteistö- ja asuntokauppa-asioita käsittelevän tilaisuuden 
marraskuussa 2003 Vaasan Työväenopistossa. Tilaisuus oli avoin myös Vaasan Teknillisen Seuran 
jäsenkunnalle.

1255
 

Yksi Vaasan Teknillisen Seuran lähihistorian harvoista "loppuunmyydyistä" jäsentilaisuuksista oli 
marraskuun 2003 vierailukohde. Silloin VTS tutustui yhdessä ekonomien kanssa Rantakadulla jyke-
vien muurien takana seisovaan Vaasan Vankilaan. Mukaan vankilavierailulle mahtui 25 ensimmäis-
tä ilmoittautunutta. Puheenjohtaja Ahopelto vahvisti allekirjoituksellaan tuoneensa 25 jäsentä 
mukanaan ja saman verran jäsenkuntaa pääsi vierailun jälkeen poiskin.

1256
 

Meksikolaishenkistä pikkujoulujuhlaa vietettiin yhdessä yhdistyskumppaneiden ja seuralaisten 
kanssa marraskuun lopussa. Teemapikkujoulut järjestettiin Sulvan kestikievarissa, jonne yhteisbus-
sikuljetus lähti Vaasan kaupungintalon edestä tasan klo 19.00; paluu luvattiin samaan paikkaan 
puoliltaöin, mutta pikkujouluyllätyksenä bussi kiersikin pudottelemassa juhlijat kotiporteille saak-
ka.

1257
 

Vaalikokous järjestettiin jälleen sääntöjen mukaisesti joulukuussa. Nordea esitteli lyhyesti palvelui-
taan Vaasassa Alatorin pankissa ennen vaalikokousta, jonka jälkeen siirryttiin pankin saunatiloihin. 
Rukan-retkeä suunniteltiin yhdessä ekonomien kanssa jälleen tammi-helmikuun vaihteeseen.

1258
 

Tammikuussa 2004 Vaasan Teknillinen Seura järjesti yhdessä AKAVA Pohjanmaan ja Vaasan Eko-
nomien kanssa Työ, talous ja tulevaisuus -seminaarin Silverian auditoriossa. Kuulijoita oli paikalla 
120 ja puhujina mm. valtiosihteeri Raimo Sailas, Vaasan Ekonomien, Vaasan Teknillisen Seuran ja 
AKAVA Pohjanmaan silloinen puheenjohtaja Johanna Ahopelto, Vaasan kaupunginjohtaja Markku 
Lumio, Vaasan yliopiston rehtori Matti Jakobsson sekä yliopisto-opiskelijoiden edustajana teknii-
kan ja kauppatieteiden ylioppilas Kalle Pinni.

1259
 

Tammikuun 2004 yritysvierailukohteena oli Vaasan Käyttöauto Oy. Illan isäntänä toimi johtaja 
Teemu Elopuro, ja helmikuun alussa tutustuttiin ohutlevytuotteita valmistavan Vaasa Mechanics 
Oy:n toimintaan toimitusjohtaja Pekka Kangasniemen johdolla. Helmikuussa oli vuorossa myös 
ystävänpäiväkisa, ja tällä kertaa lajina oli petanque ja kisapaikkana VPS:n juniorihalli. Nytkin voiton 
vei Vaasan Teknillinen Seura, ja ekonomit saivat seuraavan kisan suunniteltavakseen.

1260
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Lisäksi helmikuussa tarjottiin maksuton parituntinen kuluttaja-asia-aiheinen koulutusilta. Esitel-
möitsijöinä toimivat Nina Rönneikkö ja Tarja Lahtonen Vaasan kaupungin kuluttajaneuvonnas-
ta.

1261
 

 
Kuva 66 Työ, talous ja tulevaisuus -seminaari vuonna 2004 

 

Maaliskuun alkajaisiksi vierailtiin Vaasa Airport Parkissa sijaitsevassa Värikyrö Oy:ssä. Isäntänä oli 
toimitusjohtaja Harri Hanka. Seuraavalla viikolla oli vuorossa MediaCity, jossa projektinjohtaja 
Tommy Strandvall interaktiivisten medioitten kehitysyksiköstä esitteli Mediahusetin toimintaa 
Vaasassa, kuten mediaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta sekä mm. studiotilojen ja tekniikan 
vuokrausta TV-tuotantoa varten. Vierailun aikana kuultiin myös, miten MediaCity kehittää interak-
tiivisen TV:n testaus- ja arviointimenetelmiä sekä formaatteja.

1262
 

Maaliskuussa 2004 Tekniikan Akateemisten Liitto järjesti valtuustoseminaarinsa Vaasassa. Seuran 
jäsenkuntamme kutsuttiin luonnollisesti mukaan tilaisuuteen, ja puheenjohtaja kansainvälistymistä 
ja teknologiakysymyksiä pohtineeseen paneeliin elokuvateatteri Glorian tiloihin. Samanaikaisesti 
vietettiin myös Vaasan Teknillisen Seuran 85-vuotisjuhlia, joita vietettiin Upseerikerhon perinteik-
käissä tiloissa 58 juhlavieraan voimin.

1263
 

Puheenjohtaja Ahopellon Vaasan Teknillisen Seuran 85-vuotisjuhlan kunniaksi toimittama juhlajul-
kaisukin saatiin painotuoreena juhlakansan tutustuttavaksi. Teoksen nimeksi valittiin "Vaasan Tek-
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nillinen Seura ry 85 vuotta – Tekniikkaa Vaasassa eilen, tänään ja huomennakin", ja siihen kirjoitti-
vat niin muutamat Seuran jatko-opintostipendinsaajat, johtokunnan jäsenet kuin paikallisen elin-
keinoelämän edustajatkin. Lisäksi puheenjohtaja kokosi kirjaan useita kuvia seuran menneiltä vuo-
silta.

1264
  

 

Kuva 67 Vaasan Teknillisen Seuran 85-vuotisjuhlat 

 

Juhlassa julkistettiin myös puheenjohtaja Ahopellon kokoama Uusi Mimmin laulukirja, jonka juo-
malaulujen parissa, anteliaasti täydennetyn Mimmin seurassa, ilta juhlapuheineen ja onnittelui-
neen kului sujuvasti. Yli puolen yön jaksettiin vielä tanssia kuusihenkisen, pääosin Vaasan Teknilli-
sen Seuran jäsenistä kootun Gottfrid Trion tahdissa.

1265
 

Juhlissa muistettiin perinteiseen tapaan Vaasan Teknillisen Seuran ansioituneita jäseniä. Aktiivisen 
jäsenen VTS-merkki teräksisin reunuksin myönnettiin useimmin jäsentilaisuuksiin osallistuneille 
Viljo Jaakkolalle, Matti Nykäselle, Sakari Kytälle ja Seppo Kankaanpäälle. Nykyisen johtokunnan 
ulkopuolisille jäsenille suunnatun Mimmin Kyynel -uusjäsenhankintakisan voittanut Esko Ala-Mylly-
mäki vastaanotti pullollisen aitoa Mimmin Kyyneltä. Juhlapuheen piti Pohjanmaan Kauppakamarin 
puheenjohtaja Jorma Koivusipilä.

1266
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VTS:n pöytästandaarit luovu-
tettiin VTS:n entisille puheen-
johtajille diplomi-insinööri 
Lauri Ruotsalainen (1986–
1987), diplomi-insinööri Pirk-
ka Kärki (1988–1990) ja tek-
niikan tohtori Ilkka Raatikai-
nen (1999–2002). Tekniikan 
Akateemisten liitto TEKin 
standaari luovutettiin teknii-
kan tohtori Matti Karttuselle 
ja diplomi-insinööri Pentti 
Ruotsalalle, ja TEKin hopeisen 
ansiomerkin vastaanottivat fi-
losofian kandidaatti Esko Ala-
Myllymäki, tekniikan tohtori 
Ilkka Raatikainen, diplomi-

insinööri Timo Mäki-Lohiluoma sekä kauppatieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti 
Johanna Ahopelto. Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin tervehdyksen juhlaan toi tutkimusyksikön 
johtaja Matti Hirvikallio.

1267
 

Vaasan Teknillisen Seuran 85-juhlavuoden 2004 vuosikokous järjestettiin maaliskuun viimeisenä 
päivänä AKAVA Pohjanmaan tiloissa. Vuosikokouksen jälkeen kuultiin Samuli Taimiston esitelmä 
ukkossuojauksesta. Huhtikuussa oli Seuran jäsenille tarjolla Turun Ekonoomisen Olutseuran orga-
nisoima Venäjänmatka sekä yritysvierailu Aktia Säästöpankki Oyj:n torikonttoriin, jossa myyntipääl-
likkö Mikael Snickars kertoi Aktiasta yrityksenä, markkinatilanteesta sekä kevään uusista sijoitus-
tuotteista.

1268
 

Vaasan yliopiston ensimmäisen teekkarikasteen vuoro oli 1.5.2004. Vaasan Teknillisen Seuran 
isäntä Ilkka Raatikainen kutsuttiin lukemaan juhlallinen teekkarivala. Itse kastetoimitus tapahtui 
Luotsipatsaan altaassa hyytävähkön kylmässä kevätsäässä. Seuran johtokunta päätti juhlistaa iki-
muistoista tapahtumaa tarjoamalla paikalle saapuneelle jäsenkunnalle seuralaisineen kuohujuo-
maa puiston laidalla.

1269
 

Perinteiseen tapaan oli myös AKAVAn aluetoimikunnan toukokuinen Flooranpäiväjuhla jälleen 
tarjolla myös Vaasan Teknillisen Seuran jäsenkunnalle, kuten myös "Kolmen Koplan" (AKAVA, STTK, 
SAK) järjestämät EU-vaalipaneelit. Osa jäsenkunnasta ottikin kutsun vastaan. Seuran puheenjohta-
ja toimi yhä myös AKAVAn aluetoimikunnan puheenjohtajana.

1270
 

Juhlavuoden kevätekskursiokohteena oli Seinäjoen teknologia- ja innovaatiokeskus Frami, jonne 
lähdettiin jälleen bussilla yhdessä Vaasan Ekonomien ja AKAVAn Pohjanmaan aluetoimikunnan 
jäsenten kanssa Vaasan kaupungintalon edestä. Seinäjoelta suunnattiin Framin toimintoihin tutus-
tumisen jälkeen illaksi syömään ja saunomaan Koskenkorvan Trahteeriin. Seinäjoella seuraan liittyi 
myös Etelä-Pohjanmaan Ekonomien jäseniä. 
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Tarjolla Koskenkorvan viinatehtaan kupeessa oli iltapalan lisäksi mm. aitokiuassauna, ”varipata” ja 
”kylymäkaivo” – ja kolme kraanaa, joista yhdestä kerrottiin tulevan kylmää vettä, toisesta kuumaa 
ja kolmannesta koskenkorvaa. Matkaa pidettiin perin onnistuneena, ja jatkoa tällaiselle seuran 
taloutta suuresti rasittavalle mutta jäsenkuntaa ilahduttavalle toiminnalle kyseltiin useaan ottee-
seen.

1271
 

 

Kuva 68 Matkaseurueen miesjäsenet Koskenkorvan Trahteerissa vuonna 2004 

 

Kesäkuussa 2004 tutustuttiin Vaasan ammattikorkeakoulun robottilaboratorioon Technobothnias-
sa. Vierailuisäntänä toimi lehtori Jukka Matila. Seuran jäsenille tarjoutui vuoden 2004 kesäkuussa 
mahdollisuus osallistua myös maanpuolustushenkiselle ekskursiolle Parolaan. Muutama jäsen 
käyttikin tilaisuutta hyväkseen ja lähti mukaan bussimatkalle.

1272
 

Juhlavuoden perheretkikohteeksi valittiin Bragen ulkoilmamuseo. Lämpimässä kesäillassa tutustut-
tiin museoon, nautittiin iltapalaa ja pelattiin mölkkyä museon pihamaalla. AKAVAn aluetoimikun-
nan välityksellä saatiin lippuja OAJ:n paikallisosaston järjestämään Rosvo-Roope kesäteatteriesi-
tykseen.

1273
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Elokuussa 2004 aloitettiin uusi perinne: terassi-ilta, josta ilmoitettiin vain sähköpostilistan ja Inter-
net-sivujen välityksellä, lyhyellä varoitusajalla ja "silloin kun säät sallivat". Vaasan Teknillisen Seu-
ran puheenjohtaja Johanna Ahopelto ja isäntä, TEK-yhdyshenkilö Ilkka Raatikainen kävivät elokuun 
loppupuolella yhdessä Tekniikan Akateemisten Liiton toiminnanjohtaja Heikki Kaupin kanssa onnit-
telemassa ensimmäisiä Vaasan yliopistosta valmistuneita diplomi-insinöörejä.

1274
 

Syyskuussa aloitettiin Vaasan Teknillisen Seuran kolmas mentorointiprojekti sekä tutustuttiin Palo-
saaren yrityskeskukseen toimitusjohtaja Anne Volaman johdolla. Samana iltana vierailtiin myös 
Visualweb Oy:ssä, jossa Markus Nissinen kertoi yrityksen toiminnasta. VTS:n juhlajulkaisua jaettiin 
viemisinä yritysvierailuisännille.

1275
 

Makkarailtaa vietettiin lokakuussa Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan saunatiloissa. Seura testasi 
erilaisia makkaroita ja makkararuokia yhdessä suuren makkara- ja sinappitestin järjestäneiden 
ekonomien kanssa.

1276
  

Syyskaudella 2004 tehtiin vielä excursio 
Jurvaan, jossa tutustuttiin tyylihuoneka-
lujen maailmaan. Ensimmäinen kohde 
oli Jurvan Tyylipuusepät ja sieltä siirryt-
tiin kunnanjohtaja Jarmo Juntusen 
opastuksella kunnantalolle, josta lyhyen 
kuntaesittelyn jälkeen matkattiin vielä 
Nikkarikeskukseen. Nikkarikeskuksen 
toimintoihin tutustumisen jälkeen nau-
tittiin Jurvan kunnan vieraina iltapalaa 
ennen kotimatkaa.

1277
 

Marraskuussa 2004 Vaasan Teknillinen 
Seura organisoi yhdessä AKAVA Poh-
janmaan aluetoimikunnan kanssa kaikil-
le avoimen maksuttoman aluekehitysseminaarin Wasa Sångargillen juhlatalo Cantaressa. Seminaa-
ripuhujiksi kutsuttiin alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, europarlamentaarikko Kyösti Vir-
rankoski ja professori Hannu Katajamäki. Seminaarin jälkeen aluetoimikunta tarjosi kaikille iltapa-
laa ruokajuomien kera. VTS:n perinteinen juhlaorkesteri Gottfrid Trio musisoi, ja tanssi jatkui yö-
myöhään.

1278
 

Pikkujoulua vietettiin teatteritunnelmissa seuraamalla Vaasan kaupunginteatterin näytöstä "Muis-
tojani rannikolta". VIP-lippujen jäsenetuhintaan sisältyi lasillinen kuohuviiniä, väliaikatarjoilu, käsi-
ohjelma sekä luonnollisesti vaatesäilytys. Teatteriesityksen jälkeen yhteistä iltaa jatkettiin Vaasan 
uudessa, lyhytikäiseksi jääneessä Rafla-ravintolassa, jossa Vaasan Teknillinen Seura ja Vaasan Eko-
nomit yhdessä tarjosivat ruokajuomat. Pikkujoululahjoiksi jaettiin tällä kertaa JohanPuun jouluisia 
koristeita.

1279
 

                                                           
1274  Ahopelto 2009b: 180 
1275  Ahopelto 2009b: 181 
1276  Ahopelto 2009b: 182 
1277  Ahopelto 2009b: 182–183 
1278  Ahopelto 2009b: 182–185 
1279  Ahopelto 2009b: 185–186 



 

280 

Vaalikokous järjestettiin vuonna 2004 Vaasa Airport Parkissa Futura II teknologiataloon tutustuen. 
Yritysvierailun jälkeen oli vuorossa vaalikokous Futura I:n neuvotteluhuoneessa. Juhlavuoden vii-
meisenä jäsentilaisuutena tarjottiin vielä jäsenetuhintaiset liput Vaasan kaupunginorkesterin jou-
lukonserttiin. Ekonomit huolehtivat konserttilippujärjestelyistä.

1280
 

Vuoden 2005 jäsentilaisuusohjelman aloitti Vaasan Teknillisen Seuran Naisten järjestämä ooppe-
railta Madama Butterflyn parissa. Tammikuun lopussa TRIO-ohjelmaa esittelivät seuran jäsenille 
Vaasan Radisson SAS -hotellin kokoustiloissa hankkeen ohjelmapäällikkö Harri Jokinen sekä Teknii-
kan Akateemisten Liitto TEKistä tekniikka ja yhteiskunta -yksikön yksikönjohtaja Pekka Pellinen. 
Mentorit ja mentoroitavat kokoontuivat Vaasan yliopiston tiloissa.

1281
 

Helmikuussa 2005 oli jälleen perinteisen ystävänpäiväkisan vuoro. Lajiksi oli tällä kertaa valikoitu-
nut lautapeli, jossa ei pärjännyt pelkällä tuurilla, vaan tietoakin tarvittiin, nimenomaan nippelitie-
toa: voittoisa VTS-joukkue kohtasi ekonomivastustajansa Trivial Pursuitin parissa Vaasan yliopiston 
ylioppilaskunnan saunatiloissa "Leipätehtaalla".

1282
 

Waasan Sijoitus 2005 -tapahtuma järjestettiin helmikuussa Vaasan kaupungintalon tiloissa. Kuten 
aikaisempinakin vuosina, johtokunta järjesti jäsenkunnalle messuliput. Helmikuussa tutustuttiin 
myös putkentyöstökoneita valmistavan T-Drillin toimintaan Laihialla. Jäsenkuntaa kehotettiin kyse-
lemään kimppakyytimahdollisuuksia, ja hyvin kyydit järjestyivätkin.

1283
 

Maaliskuussa 2005 järjestettiin Giggling Marlinissa seuran ensimmäinen drinkkikurssi: hiukan teo-
riaa, viiden drinkin valmistus, valmistustapojen opettelu, asiaa drinkkikulttuurista, hinnoittelusta ja 
trendeistä. Jatkokurssia suorastaan vaadittiin, ja drinkkikurssista muodostui lopulta perinne.

1284
 

Verteco Oy:n toimintaan tutustuttiin maaliskuussa 2005 Runsorissa teknologiatalo Futura II:ssa. 
Illan isäntänä toimi varatoimitusjohtaja Pasi Törmänen. Vuosikokous järjestettiin yritysvierailun 
päätteeksi samassa paikassa.

1285
 

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry järjesti Vaasassa huhtikuussa 2005 luovuusaiheisen uratilai-
suuden. Luennoitsijana illan tilaisuudessa oli kasvatustieteiden tohtori Jussi T. Koski. Tilaisuus oli 
tarjolla myös sellaisille Vaasan Teknillisen Seuran jäsenille, jotka eivät olleet TEKin jäseniä.

1286
 

Sanomalehti Pohjalaisen toimintaan tutustuttiin samaten huhtikuussa, päätoimittaja Markku Man-
tilan opastuksella. Kohteena oli lehden uusi toimitalo Hietasaarenkadulla. Vierailukiintiöksi ilmoi-
tettu 35 täyttyi nopeasti, paikallinen lehti kiinnosti Vaasan Teknillisen Seuran jäsenkuntaa samoin 
kuin vierailulle osallistuneita ekonomejakin. Viemisiksi oli mukaan otettu jälleen VTS85-juhla-
kirjoja.

1287
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Vaasan Oikeustaloon tutustuttiin myös huhtikuussa, osastosihteeri Pekka Perälän johdolla. Haluk-
kaat pääsivät myös saunomaan tutustumisvierailun ja kahvitarjoilun päätteeksi. Huhtikuussa oli 
tarjolla jotain aiemmasta ohjelmasta poikkeavaa: Vaasan Teknillisen Seuran Naiset järjestivät Vaa-
san Ekonomien kanssa sauna- ja ihonhoito-illan Vaasan yliopiston saunatiloissa kutsuivat mukaan 
myös VTS:läisiä.

1288
 

Lauluyhtye Rajattoman Vaasan kuorofestivaalien konsertti Vaasan kaupunginteatterissa helators-
taina 2005 houkutteli paikalle vähintään Vaasan Teknillisen Seuran yhdessä ekonomien kanssa 
varaaman kiintiön verran jäsenkuntaa. Toukokuussa tutustuttiin myös elektroniikan sopimusval-
mistaja InCap Oyj:n Vaasan tehtaan toi-
mintaan tehtaanjohtaja Tapio Kuokkasen 
johdolla.

1289
 

Kevätexcursiokohteena oli vuonna 2005 
Kokkola, jossa tutustuttiin yhdessä Kok-
kolan Teknillisen Seuran kanssa mm. 
Ketekiin, kemian osaamiskeskukseen ja 
Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaaseen. 
Matkaan lähdettiin perinteiseen tapaan 
Vaasasta kaupungintalon edestä, ja kyy-
tiin poimittiin matkalaisia myös matkan 
varrelta.

1290
 

Suur-Savon Ekonomit organisoivat vuo-
den 2005 toukokuussa matkan Liettuaan, 
Klaipedaan, Neringaan ja Nidaan. Bussi 
starttasi matkaan Mikkelistä ja matkanjohtajana oli jo totuttuun tapaan Tuula Kääriäinen, ja Vaa-
san Teknillisen Seuran jäsenet toivotettiin jälleen tervetulleiksi mukaan matkalle.

1291
 

Golfin alkeita opeteltiin kesäkuussa, kun vuosittainen perheretki suuntautui Vaasan golfkentälle. 
Tehokkaan alkeisesittelyn kuluessa golf pro Johan Kullbäck kertoi golfin saloista. Myös lyöntejä 
päästiin kokeilemaan.

1292
 

Vaasan Teknillisen Seuran jäsenet kutsuttiin myös vuonna 2005 mukaan maanpuolustushenkiselle 
ekskursiolle. Tällä kertaa suuntana oli Utti, ja matkaan lähdettiin elokuun lopussa. Syyskuussa Vaa-
san Sport Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kalervo Laaksoharju esitteli yhtiötä ja toimitusjohtaja-
päävalmentaja Juhani Tamminen kertoi tuoreimmat kuulumiset Vaasan jäähallissa ennen Sport – 
Hokki -peliä. Illan ottelua seurattiin istumapaikoilta jäsenetuhintaan.

1293
 

                                                           
1288  Ahopelto 2009b: 192 
1289  Ahopelto 2009b: 193 
1290  Ahopelto 2009b: 194 
1291  Ahopelto 2009b: 195 
1292  Ahopelto 2009b: 195 
1293  Ahopelto 2009b: 196 



 

282 

Lokakuussa vierailtiin Vaasan uusi-
tussa uimahallissa. Seura tutustui 
uimahallirakennukseen ja sen allas-
tekniikkaan, mutta käyttöönotto-
testien aikana ei sentään uimaan 
päässyt, "koeuinteja" jouduttiin 
vielä hetki odottamaan. Isäntinä 
uimahallivierailun aikana olivat 
Antti Koivisto, joka kertoi talosta, 
sekä vesitekniikasta opastaneet 
Aarne Sokero ja Erkki Lehtimäki. 
"Työaikaa vai omaa aikaa – varmis-
ta etusi" oli puolestaan nimeltään 
Tekniikan Akateemisten Liitto  
TEKin järjestämä marraskuinen 
uratilaisuus.

1294
 

Heti joulukuun alkajaisiksi tutustuttiin yhdessä ekonomien kanssa Kotipizza Oyj:n pääkonttorissa 
Vaskiluodossa Pohjoismaiden suurimman pizzaketjun toimintaan. Illan isäntänä oli toimitusjohtaja 
Kari Leppilahti ja tarjolla – mitäpä muuta kuin kotipizzaa.

1295
 

Joulukuussa 2005 perehdyttiin Vaasan ammattikorkeakoulun toimintaan rehtori Jouko Paason ja 
toimialajohtaja Erkki Hakkaraisen opastuksella. Ammattikorkeakoulun Raastuvankatu 29:ssä sijain-
neeseen toimipisteeseen kokoonnuttiin heti itsenäisyyspäivän jälkeen, ja pitkästä aikaa Mimmikin 
saapui paikalle. Yritysvierailun ja Vaasan Teknillisen Seuran perinteiden mukaisen klubileipä-
iltapalan päätteeksi oli vuorossa seuran vaalikokous.

1296
 

Jäsentilaisuustarjonta päättyi tälläkin kertaa musiikin merkeissä. Nyt tarjolla oli kaupunginorkeste-
rin konsertti Vaasan kirkossa ja Turun Ekonoomisen Olutseuran kulttuurijaoston tarjoama mahdol-
lisuus osallistua joulukuiselle oopperaelämysmatkalle: Viron kansallisooppera Estonia esitti Giaco-
mo Puccinin kuulun oopperan Tosca.

1297
 

Vuoden 2006 jäsentilaisuustarjonnan aloitti Vaasan kaupunginteatterin farssi "Korvia kuumottaa". 
Helmikuussa tehtiin iltapäiväekskursio Wärtsilän Vaasan Järvikadun tehtaille yhdessä Kokkolan 
Teknillisen Seuran ja Vaasan Ekonomien kanssa. Kokkolan Teknillisen Seuran ekskursiomatkalaiset 
jäivät yritysvierailun jälkeen vielä Sport–Hermes -otteluun Vaasan jäähalliin ja saivat osan Vaasan 
Teknillisen Seuran jäsenistä seurakseen. Waasan Sijoitus -tapahtuma oli myös jälleen tarjolla seu-
ran jäsenille.

1298
 

Ystävänpäiväkisassa oli vuonna 2006 vuorossa olutmerkkientunnistamiskilpailu, jossa tunnistus 
tapahtui maun, hajun ja värin (tai vaikkapa viskositeetin) perusteella. Kisapaikkana oli jälleen Vaa-
san yliopiston ylioppilaskunnan sauna ja tarjolla oli myös saunomismahdollisuus ("omat pyyhkeet 
mukaan"). VTS voitti jälleen kisan, vaikka kaikki joukkueen jäsenistä eivät tunnistaneetkaan alkoho-
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litonta olutta sellaiseksi maun perusteella. Yhdistysten yhteinen puheenjohtaja Johanna Ahopelto 
valmisteli ja tuomaroi kisan välttyen siten itse maistelemasta oluita.

1299
 

Maaliskuussa Tekniikan Akateemisten liitto TEK organisoi kaikille Vaasan Teknillisen Seuran jäsenil-
le avoimen työaikalaki-tilaisuuden Silveriassa. Esitystä havainnollistettiin case-esimerkeillä aiheista 
säännöllinen työaika, liukuva työaika, matka-aika, ylityö, lisätyö, sunnuntaityö; miten loma kertyy, 
mitä maksetaan ja kuka määrää milloin loma pidetään. Teknologiakeskus Merinovaan sekä Vaasa 
Parksin toimintaan tutustuttiin maaliskuun lopussa. Illan esitelmänä oli YRKE-hanke ja yritysvierai-
lun päätteeksi oli sääntömääräisen vuosikokouksen aika. Huhtikuussa tutustuttiin brändi- ja muo-
toilutoimisto Contium Oy:n toimintaan Futura II:ssa. Yritysvierailun aikana saatiin kuulla ajankoh-
taisia näkemyksiä ja kokemuksia brändien kehittämisestä.

1300
 

Jälleen oli tarjolla myös Vaasan Teknillisen Seuran jäsenkunnalle tilaisuus osallistua Turun 
Ekonoomisen Olutseuran olutretkelle Keski-Euroopan panimokulttuurin pariin, huhtikuussa 2006 
suuntana oli Düsseldorf. Myös "Tuulan Iloiset Seuramatkat" Mikkelistä olivat tarjolla jälleen, nyt 
kohteina Kronstadt, Gatsina/Hatsina, Staraja Ladoga, Novaja Ladoga Volhova ja Pietari. Yhteistyö-
verkosto Vaasan Teknillisen Seuran ja Vaasasta melko kaukana sijaitsevien ekonomiyhdistysten 
välillä toimi erinomaisesti, esimerkiksi mikkeliläiset mainitsivat aivan muualta päin Suomea matkal-
le lähteneiden kertoneen saaneensa tietää matkasta juuri Vaasan Teknillisen Seuran Internet-
sivuilta. Verkostoa kerrakseen.

1301
 

Vaasalainen kevätekskursiobussi suuntasi toukokuussa 2006 kohti Kaskista. Kohteina olivat tällä 
kertaa M-Real ja Metsä-Botnia. Vaasa XIV kuorofestivaalin helatorstaiseen Club for Five -kon-
serttiin kaupunginteatteriin varattiin jäsenetuhintaisia lippuja. Seuran jäsenet seuralaisineen otti-
vat tarjouksen vastaan. Kesän 2006 perheretkikohteeksi johtokunta valitsi Alahärmässä sijaitsevan 
Power Parkin, mutta valitettavasti kohde kiinnosti pääasiassa johtokunnan jäseniä, joten retki 
jouduttiin perumaan.

1302
 

Syyskausi 2006 aloitettiin Vaasan torilla keilaus- ja terassi-illan merkeissä. Elokuussa tutustuttiin 
myös Vaasan asuntomessuprojektiin. Tiedotteeseen nämä tilaisuudet eivät ihan ehtineet, vaan 
niistä tiedotettiin sähköpostilistan ja www-sivujen kautta.

1303
 

Lokakuu oli jäsentilaisuuksien kannalta poikkeuksellisen epäonninen: kaksi runsaan ilmoittautuja-
joukon tavoittanutta jäsentilaisuutta jouduttiin perumaan force majeur -syiden vuoksi. Comsel ei 
kiireistään johtuen lopulta ehtinytkään esittelemään toimintaansa, ja sitten juuttui "Kilpailukyvystä 
kilpailutahtoon" -kouluttaja Timo Suokko Oulun lentokentälle matkallaan Vaasaan. Suokon luento 
tosin onnistuttiin järjestämään seuraavana syksynä osana Vaasan Ekonomien 70-vuotisjuhlia.

1304
 

Pikkujoulut järjestettiin vuonna 2006 jo pyhäinpäivän aattona. Juhlien järjestelyistä olivat tällä 
kertaa kantaneet suurimman vastuun Vaasan Ekonomit, jotka toivottivat Vaasan Teknillisen Seuran 
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jäsenet seuralaisineen lämpimästi tervetulleiksi iloiseen kurpitsojen, noitien ja kummitusten juhla-
päivän teemaa mukailevaan Halloween-pikkujoulujuhlaan Upseerikarholle.

1305
 

 
Kuva 69 VTS:n ja Vaasan Ekonomien yhteiset Halloween-naamiaiset vuonna 2006 

 

Ohjelmassa oli paitsi hyvää ruokaa hyvässä seurassa, myös "karkki tai kepponen" -osuus: ellei juhli-
jalla ollut antaa ovensuussa "karkkia", joutui hän "kepposen" kohteeksi eli sai teekkariyhdysmies 
Jussi Itämäen laatiman tehtävän suoritettavakseen illan aikana. Puheenjohtaja Ahopellon oven 
suussa pitelemästä korista olisi tosin voinut sen karamellin ottaa, mutta illan viettoa hauskuutta-
neista tehtävistä oli koko seurueelle iloa pitempään. Korissa olleet suklaakaramellitkin jaettiin illan 
mittaan läsnä olleille.

1306
 

Järjestelytoimikunta toivoi mahdollisimman monen ottavan halloween-teeman huomioon pukeu-
tumisessaan, vaikka olikin varautunut siihen, että moni valinnee naamiaisasukseen "insinöörin". 
Siltä varalta johtokunta varasi mukaan noitahattuja niitä varten, joilta oma oli päässyt unohtumaan 
kotiin. Halloween-juhlintaa jatkettiin Björn "Nalle" Schaumanin säestyksellä myöhään yöhön. Edel-
lisistä Seuran järjestämistä naamiaisjuhlista olikin päässyt jo vierähtämään vuosikymmen jos toi-
nenkin.

1307
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Seuraavalla viikolla Seura tutustui vaasalaisen painotalon, UPC-Printin toimintaan. Vaalikokouksen 
yhteydessä joulukuun 2006 alussa tutustuttiin toimitusjohtaja Hannu Linnan johdolla Vaasan Säh-
kö Oy:n toimintaan. Jäsentilaisuusvuoden päätti jälleen kerran kaupunginorkesterin joulukonsert-
ti.

1308
 

 

 

9.3 Klubien takahuoneista omaan Ateljeeseen 

 

Vaasan Teknillisen Seuran vuoden 2007 ensimmäinen jäsentilaisuus järjestettiin helmikuun alussa. 
Seura tutustui DHL:n logistiikkapalveluihin illan isäntänään Juha Rinne. Myös sijoitusmessulippuja 
oli jälleen jäsenkunnalle tarjolla. Myöhään helmikuisena maanantai-iltana 2007 oli vuorossa perin-
teinen ystävänpäiväkisa, nyt jo yhdeksättä kertaa. Tällä kertaa lajiksi oli valikoitunut curling, jota 
päästiin kokeilemaan Vaasan jäähallissa. Poikkeuksellinen alkamisajankohta, varttia vaille yhdek-
sän illalla, johtui jäävuorojen niukkuudesta. Tällä kertaa ekonomit voittivat niukasti.

1309
 

Vuosikokous järjestettiin maaliskuussa 2007 ABB Motorsin tiloissa. Tilaisuuden aluksi Vaasan Tek-
nillisen Seuran sihteeri, diplomi-insinööri Petter Ojala esitelmöi globaalista sähkömoottoriliiketoi-
minnasta vaasalaisesta näkökulmasta. Jäsenkunnan pyynnöstä maaliskuussa 2007 järjestettiin 
myös jatkokurssi suuren suosion saaneelle drinkkikurssille. Tällä kertaa kokoonnuttiin ravintola 
Fontanaan kokeilemaan drinkkiensekoittelun saloja ravintolapäällikkö Markus Apulin johdolla. 
Tällä kertaa opittiin pari cool shotia, Caipirinha, Tom Collins, liekitetty Irish Coffee ja ”kalakeit-
to”.

1310
 

Vaasan Teknillisen Seuran toimintaan läheisesti liittynyt Vaasan Teknillisen Seuran Naiset ry ilmoit-
ti maaliskuussa 2007 lopettaneensa toimintansa. Naisten ”Mimmi” jäi toistaiseksi yhdistyksen 
viimeisen puheenjohtajan, Aila Vartevan, huomaan ja muun materiaalin naiset kertoivat toimitta-
vansa kyseisen kevään kuluessa Pohjanmaan maakunta-arkistoon, jonne Vaasan Teknillisen Seuran 
seuraava jäsentilaisuuskin suuntautui. Myös teekkarispeksi rantautui Vaasaan ja oli tarjolla 
VTS:nkin jäsenkunnalle maaliskuussa.

1311
 

Seura suunnitteli yhä vahvasti oman toimitilan hankkimista. Edellytyksenä oli, että löytyy ratkaisu, 
josta voi saada myös vuokratuottoja. Sopivasti huhtikuussa tutustuttiinkin Aktia Kiinteistönvälityk-
sen toimintaan. Kiinteistönvälittäjät Simo Mäntylä ja Päivi Toivonen toimivat isäntinä ja kertoivat 
mm. asuntosijoittamismahdollisuuksista Vaasassa.

1312
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Vappuna 2007 Vaasan Teknillisen Seuran puheenjohtaja Johanna Ahopelto osallistui yhtenä juhla-
puhujana teekkareiden lakitukseen. AKAVA Pohjanmaan aluetoimikunta kutsui taas VTS:n jäseniä 
järjestämiinsä tilaisuuksiin: Eurooppa-seminaariin Vaasan maakuntakirjaston Draamasaliin ja Floo-
ranpäiväkahveille OAJ:n aluetoimistolle. VTS:n jäseniä ei enää ollut aluetoimikuntatyössä mukana, 
mutta yhteydenpito toimi vielä tyydyttävästi.

1313
 

Kevätekskursiokohteina olivat vuonna 2007 Atria Nurmossa ja Mallaskosken Panimo Seinäjoella. 
Atrialla kierrokselle lähdettiin ruokatehtaan aulasta ja Juha Laitila kierrätti ekskursioporukkaa sekä 
esitteli tuotteiden siirtymisen logistiikkaan, varastoinnin, keruun ja lavauksen.

1314
  

 

 
Kuva 70 Kevätekskursiolla Atrialla vuonna 2007 

 

Logistiikkakierroksen jälkeen siirryttiin Mallaskosken panimolle, jossa kuultiin panimon historiasta 
ja ruokailtiin Panimoravintolassa. Seura tarjosi ekskursio-osanottajilleen Häjy-lautasen. Panimo-
kierros sisälsi myös maistiaiset talon tuotteista: oluen, siiderin tai lonkeron. Ja johtokunta oppi, 
että jos etukäteen kysyy, "onko teillä tehtaanmyymälää", saa vastauksen juuri siihen kysymykseen. 
Pitää siis osata kysyä myös, onko se auki vierailuajankohtana.

1315
 

Kesäkuun alussa 2007 Vaasan Teknillisen Seuran jäsenkunnalla oli jälleen kerran mahdollisuus 
osallistua mikkeliläisten järjestämälle kulttuurimatkalle Itä-Viroon ja Narvaan. Kesän perheretki-

                                                           
1313  Ahopelto 2009b: 208 
1314  Ahopelto 2009b: 209–210 
1315  Ahopelto 2009b: 209–210 



 

287 

kohde oli Sommarön linnakealueella, Raippaluodon Södra Vallgrundin kylässä oleva maailman-
luonnonperintöalue, ja omilla autoilla suoritetun matkan yhteislähtöä varten kokoonnuttiin Ka-
sarmin kentälle. Sommarössä tutustuttiin oppaiden johdolla metsässä ja rannalla patikoiden linna-
kealueen nähtävyyksiin ja erikoisuuksiin. Läsnä yhdellä alkaneen vuosituhannen suosituimmista 
Vaasan Teknillisen Seuran ja Vaasan Ekonomien yhteisistä matkoista oli lähes viisikymmentä luon-
toretkeilijää. Osa oli ensimmäistä kertaa mukana.

1316
  

Kesä 2007 oli Vaasan Teknillisen Seuran toiminnan kannalta historiallinen: seuralle hankittiin omat 
toimitilat sekä sijoitusasunto. Seuran 90-vuotishistoriikissa silloisen rahastonhoitajan Ilkka Raati-
kaisen katsauksessa

1317
 kerrottiin asian taloudellisesta puolesta, toiminnallisesta puolesta puheen-

johtaja Johanna Ahopelto totesi, että nyt seuran arkistot säilyvät tulevillekin sukupolville arvoises-
saan ympäristössä: seuralle hankittiin edesmenneen taiteilija Nandor Mikolan entinen Ateljee 
Vaasan Koulukadulta.

1318
  

Heinäkuun 2007 aikana Vaasan Teknillisen Seuran ja Vaasan Ekonomien harvalukuinen talkoväki 
pesi ja maalasi Ateljeen, syksyn koittaessa koottiin huonekalut ja lopulta oli Ateljee valmis toimi-
maan niin kokoustilana kuin arkistonakin. Vaasan Teknillisen Seuran ainaisjäsen Viljo Jaakkola, 

puheenjohtaja Johanna Ahopelto ja 
rahastonhoitaja Ilkka Raatikainen maa-
lasivat seinät valkoisiksi. Siivoustalkoi-
siin osallistuivat yhdistysten yhteisen 
puheenjohtajan lisäksi myös Vaasan 
Ekonomien hallituksen jäsenet Heidi 
Korhonen ja Merja Salomäki-Jurkka.

1319
 

Vaasan Teknillisen Seuran rahastonhoi-
taja Ilkka Raatikainen myös vahasi lat-
tian ennen kuin johtokunta saapui en-
simmäiseen syyskauden kokoukseensa. 
Ekonomit ehtivät kokoontua kerran 
ennen VTS:n johtokunnan syyskauden 
ensimmäistä kokousta, ja kyseisen ko-
kouksen aloitusteema oli: jos haluat 
istua, kokoa itsellesi tuoli.

1320
 

Kun oli VTS:n vuoro kokoontua, koottiin 
kokouksen päätteeksi Ateljeeseen kirjahylly. Seitsemän mies- ja yhden naistyötunnin jälkeen voi-
tiin todeta Ateljeen olevan valmis toimimaan VTS:n uutena tukikohtana.

1321
  

Käyttöoikeus osaan tiloista vuokrattiin Vaasan Ekonomeille vastaavaan käyttöön, kunnes he ke-
väällä 2010 vastavalitun uuden puheenjohtajansa johdolla siirsivät arkistonsa ”häkkikomeroon” 
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kertoen jatkossa preferoivansa ravintoloissa pidettäviä hallituksen kokouksia. Säästeliäs Vaasan 
Teknillinen Seura jatkoi sekä johtokunnan että jäsentilaisuuskokoontumisiaan Ateljeessa.  

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK tuki Ateljeen kalustamista tuhannella eurolla. Muistoksi lahjoi-
tuksesta johtokunta liimasi humoristisen DI-tarran molempien tuolla rahalla hankittujen pöytien 
alapintaan. Kirjahylly alkoi täyttyä välittömästi yhdistysten arkistoista – ekonomeille lainattiin hyl-
lystä kaksi takanpuoleista "saraketta". Myös takka testattiin heti seuraavassa kokouksessa, olihan 
Vaasan Teknillinen Seura kaukonäköisesti samana syksynä lahjoittanut Vaasan Ekonomeille täydel-
lisen Vaasan vankilasta ostetun takkasetin kyseisen yhdistyksen 70-vuotispäivälahjaksi.

1322
 

Syyskuun 2007 alussa ekonomit järjestivät edellisenä syksynä lentokonepulmien vuoksi peruuntu-
neen kauppatieteiden maisteri Timo Suokon Kilpailukyvystä kilpailutahtoon -luennon Kuntsin mo-
dernin taiteen museon Studiossa Vaasan Sisäsatamassa. Maksuton luento oli osa Vaasan Ekonomi-
en 70-vuotisjuhlia ja yhteistyön hengessä myös Vaasan Teknillisen Seuran jäsenet olivat tervetullei-
ta luennolle.

1323
 

Syyskuun loppupuolella todettiin, että "Tekniikka panee tuulemaan". Vaasan yliopiston tekniikan 
tutkimus- ja opetushankkeet esittäytyivät Seuran kokousväelle. Illan ohjelmaan kuului demokierros 
yliopiston eri tekniikan aloille – sähkötekniikka: tuulienergian tutkimus, professori Timo Vekara; 
automaatiotekniikka: optiset ja infrapunasovellukset automaatiossa, professori Jarmo Alander; 
tuotantotalous: logistiikkaverkoston mallinnus, professori Petri Helo ja tietoliikennetekniikka: lan-
gattomat sensoriverkot / EMC-laboratorio, laboratorioinsinööri Veli-Matti Eskonen. Ohjelmassa oli 
myös rehtori Matti Jakobssonin lyhyt esittely Vaasan yliopistosta sekä tutustuminen sähköautoon, 
jolla päästiin myös koeajelulle ennen yliopiston saunatiloissa tarjottua iltapalaa. Yliopiston katolle-
kin kiivettiin tuulivoimaa ihastelemaan.

1324
 

Lokakuussa 2007 oli ohjelmavuorossa elokuvailta: ensin pieni iltapala ravintola Chili & Limessä ja 
sitten yhdessä Adamsiin katsomaan elokuvaa Ganes. Elokuvan jälkeen osa seurueesta siirtyi vielä 
läheiseen Public Corneriin ruotimaan elokuvakokemusta ja Hurriganes-muistojaan yhdessä.

1325
 

Lokakuun lopussa Tekniikan Akateemisten liitto TEK ja Suomen Ekonomiliitto SEFE järjestivät Vaa-
sassa yhdessä uratilaisuuden ”Menesty kansainvälisessä työhaastattelussa”. Luennoitsijana oli 
Marjut Nieminen, joka kertoi tilaisuudessa, miten hakea työpaikkaa kansainvälisestä yrityksestä 
Suomessa ja miten kansainväliseen työhaastatteluun kannattaa valmistautua.

1326
 

Marraskuussa 2007 AKAVA Pohjanmaa tarjosi jälleen glögit. Perinteisen joulukonsertin teemana oli 
"Swinging Christmas", Antti Sarpilan konsertti Vaasan kaupungintalossa. Joulukuuksi mahtui peräti 
kolme jäsentilaisuutta: aluksi tutustuttiin Fujitsu Services Oy:n toimintaan Vaasa Airport Parkissa, 
seuraavaksi oli vuorossa pikkujoulujuhla Fransmannissa, jossa ohjelmassa oli viinipruuvi ja sen 
päätteeksi illallinen. Vaalikokous järjestettiin aivan joulun alla Vaconin tiloissa Runsorissa. Timo 
Mäki-Lohiluoma esitteli ennen kokousta Vaconin toimintaa ja taajuusmuuttajia. Pienelle tehdas-
kierroksellekin päästiin illan mittaan.

1327
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Vuoden 2008 jäsentilaisuusohjelma alkoi perinteisissä merkeissä: Pohjanmaan Expo, entinen Finn-
Nolia, tarjosi jo yhdeksättä kertaa Seuran jäsenkunnalle pääsyliput sijoitusmessutapahtumaan. 
Ystävänpäiväkisan lajiksi oli valittu Cranium-lautapeli. Valinnan taustalla voitaneen todeta olleen 
vähän tavanomaista pitempiaikaistakin pohdintaa, sillä Vaasan Teknillinen Seura antoi juuri tuon 
lautapelin Vaasan Ekonomeille osana heidän 70-vuotislahjaansa – nyt oli koekäytön aika. Ateljees-
sa oli tarjolla hyvän seuran ja kiivaan kisan lisäksi myös pientä iltapalaa sekä alkoholittomien virvoi-
tusjuomien että oluen kera. Ja VTS voitti jälleen, mikä aiheutti pientä kitkaa ekonomien kisakiin-
nostukseen.

1328
 

Vuosikokous järjestettiin maaliskuussa 2008 Wärtsilässä yritysvierailun ja tehdaskierroksen päät-
teeksi. Illan isäntä oli rekrytointipäällikkö Mika Palosaari ja myös opiskelijoita osallistui tilaisuu-
teen. Yleisön pyynnöstä järjestettiin Drinkkikurssi III, tällä kertaa ravintola SKY:n tiloissa Rewell 
Centerin kattokerroksessa. Tiedossa oli jälleen kerran mieliinpainuva koulutustilaisuus, jonka aika-
na opittiin kaikki tietämisen arvoinen rommista, muun muassa se, mikä oli 1700-luvun englantilai-
sen merisotilaan päivittäinen rommiannos.

1329
 

Huhtikuussa 2008 tutustuttiin Vaasanseudun Kehitys Oy:n toimintaan Alatorilla toimitusjohtaja 
Pekka Haapasen johdolla. Sateiseen kevääseen varustautuneina kokousväki poistui tilaisuudesta 
VASEK-sateenvarjoja pidellen.

1330
 

Toukokuisen kevätekskursion kohteena oli Osuuskauppa KPO Kokkolassa. Toimitusjohtaja Arttu 
Laine esitteli KPO:n toimintaa vastaremontoidun hotelli-ravintola Kaarlen tiloissa ja tarjosi ekskur-
sioseurueelle maistuvan illallisen viineineen. Osa ilmoittautuneista oli kysellyt jäsentilaisuusvastaa-
va Panu Alholta, oliko kohteena ekskursio Prismaan, joten johtokunta päätti matkan aikana tehdä 
sellaisenkin. Koska Kokkolan Prisma paitsi osui matkan varrelle, myös oli vielä hetkisen auki silloin, 
kun ekskursiobussi ajoi sen ohi, piipahti seurue sielläkin. Puheenjohtaja Ahopelto lupasi matka-
juomista seuran kustannuksella kaikille niille matkaseurueen jäsenille, jotka pysyttelevät Prisma-
käynnillä rahastonhoitaja Raatikaisen ostoskärryn tuntumassa. Koko Vaasan Teknillisen Seuran 
porukka pysyikin hyvin koossa.

1331
 

Kesäkuisena perjantaina 13. päivänä aloitettiin Seuran kesäkausi yhdessä Vaasan Ekonomien kans-
sa saunaillan merkeissä Raippaluodossa Kenraali Björkön tiloissa. Vaasan Teknillinen Seura lahjoitti 
jokaiselle osanottajalle saunatakit, ja vohvelikankaaseen verhoutuneena olikin hyvä saunomisen ja 
lukuisten meri- ja kuumavesiallaspulahdusten lomassa grillata ja virittäytyä kesätunnelmiin hyvässä 
seurassa.

1332
  

Koska Vaasassa järjestettiin asuntomessut kesällä 2008, olivat ne luonnollisesti yksi Vaasan Teknil-
lisen Seuran tutustumiskohteista. Asuntomessuilla vierailtiin heinäkuun viimeisenä päivänä. Asun-
tomessuvierailun alkajaisiksi messuisännät projektipäällikkö Keijo Ullakon johdolla esittelevät Seu-
ran jäsenille seuralaisineen messuorganisaatiota, messujen pystytystä sekä projektin etenemistä. 
Esittelyn jälkeen oli aikaa tutustua messuihin omaan tahtiin iltaan saakka.

1333
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Syyskuussa 2008 kokoonnuttiin ”viinatehtaan kupeeseen” eli Koskenkorvan Trahteeriin Ilmajoelle. 
Ohjelmassa oli jälleen perinteiseen tapaan hyvää ruokaa, erinomaista seuraa ja saunomista aito-
kiuassaunassa saunatrikoot yllä. Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin alueasiamies Jukka Orava ja 
Suomen Ekonomiliitto SEFEn toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja kertoivat ruokailun 
lomassa ajankohtaisia kuulumisia liitoista, ja kohuttu Aalto-yliopistokin puhutti illan aikana, olihan 
mukaan matkaan kutsuttu myös Vaasan yliopiston rehtori Matti Jakobsson ja sekä tekniikan että 
kauppatieteiden opiskelijoiden edustajat.

1334
 

Bussikyyti lähti totuttuun tapaan Vaasan kaupungintalon edestä; takaisin palattiin puolilta öin. 
Reissun ruoat ja saunomisen sisältävä omavastuuhinta oli ainoastaan 10 euroa. Vaikka juomien itse 
maksamiseen kehotettiin varautumaan, sai rahastonhoitaja lopulta neuvoteltua liittojen edustajat 
kaivamaan kuvetta ja Vaasan Teknillinen Seura yhdessä Vaasan Ekonomien kanssa tarjosi loput 
saunajuomat. Bussissa paluumatkalla Vaasaan jaettiin kaikille osanottajille sekä VTS- että ekono-
miheijastimet, turvaksi syksyn pimeille teille. Molempien yhdistysten kaikille jäsenille heijastimet 
postitettiin seuraavan jäsenkirjeen mukana.

1335
 

MediaCityssä vierailtiin lokakuussa 2008 uudelleen. Vierailun aikana kuultiin vaasalaisesta ohjel-
matuotannosta ja siihen liittyvästä tutkimustoiminnasta. Äppeltjuvar-lastenelokuvan kuvaukset 
olivat päättyneet edellisenä päivänä ja Vaasan Teknillisen Seuran jäsenet saivat vierailun aikana 
kuljeskella myös purkamista odottaneissa lavasteissa.

1336
 

Lokakuussa oli mahdollisuus osallistua myös huonekaluliike Vepsäläisen sisustusiltaan. Marras-
kuussa Vaasan Ekonomit organisoivat molemmille yhdistyksille jälleen konserttilippuja, vuorossa 
oli Antti Sarpilan “Swinging Christmas” -konsertti Vaasaan Kaupungintalolla.

1337
 

Teemapikkujouluja vietettiin marraskuun puolivälissä Cantaressa. Järjestelyistä olivat päävastuussa 
Vaasan Teknillisen Seuran yhteistyökumppanit Vaasan Ekonomit ja erityisesti molempien yhdistys-
ten varapuheenjohtajat diplomi-insinööri Sauli Jäntti ja kauppatieteiden maisteri Katja Lassila. 
Naamiaispikkujouluillan teemana oli 1960- ja 1970-luku. Buffet-illallinen juomineen sisältyi jäsen-
etuhintaiseen illalliskorttiin, ja myös seuralaiset toivotettiin erittäin tervetulleiksi mukaan. Hyvää 
seuraa, ruokaa, juomaa ja musiikkia sekä ohjelmaa oli taas tarjolla, ja ilta jatkui myöhään yöhön 
niin varapuheenjohtaja Sauli Jäntin ja teekkariyhdysmies Jussi Sieväsen laatimien "musavisojen" 
kuin aikakauden teemaan sopineen levydisconkin parissa.

1338
 

Vaasan yliopiston tekniikan alan opiskelijoiden ainejärjestö Tutti ry:n vuosijuhliin osallistuttiin 
myös vuonna 2008. Edellisenä vuonna Seuraa edusti varapuheenjohtaja Sauli Jäntti, vuoden 2008 
vuosijuhliin valtuutettiin puheenjohtaja Johanna Ahopelto rahastonhoitaja Ilkka Raatikaisen kans-
sa. Lahjaksi puheenjohtaja pakkasi "tiedon valoa" opiskelijoille: samana syksynä teetetyt VTS-
heijastimet koko Tutti-johtokunnalle ja "Mimmin täytettä" myrskylyhtyyn pakattuina. Näppärät 
teekkarit, vai lienevätkö järjestön kylterit olleet asialla, saivat myrskylyhdyn avatuksi alta aikayksi-
kön ja pullon parempaan talteen jo ennen kuvan ottamista Seuran arkistoon.

1339
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Vaasan Teknillisen Seuran jäsenkunnan ehdotuksesta suunniteltiin joulukuun puoleenväliin matkaa 
Frankfurtin perinteisille joulumarkkinoille. Oheiskohteeksi suunniteltiin matkaa Wertheimin Out-
let-kylään sekä tutustumiskäyntiä Frankfurtin pörssiin. Valitettavasti polttoaineiden hinnankoro-
tukset vaikuttivat lentohintoihin todella paljon eikä riittävän suurta ryhmää saatu kokoon.

1340
 

Vaasan Teknillisen Seuran ja Vaasan Ekonomien ulkomaanmatkasuunnitelmat peruuntuivat 2000-
luvulla juuri tavoiteosanottajamäärän saavuttamatta jäämiseen. Mikkeliläisten ja turkulaisten 
bussimatkoille muutama vaasalaisjäsen yleensä osallistui, mutta omien matkojen tavoiteltu vähin-
tään 20 matkaajan määrä jäi aina saavuttamatta. Tavoite asetettiin ilmeisesti liian korkealle: Etelä-
Pohjanmaan Ekonomit raportoivat vuosittaisista onnistuneiksi kokemistaan ulkomaanmatkoista 
kiinnostavine tutustumiskohteineen, eikä heitäkään vähimmillään ollut lähtenyt matkaan kolmea 
innokasta matkaajaa enempää

1341
. 

Joulukuussa 2008 tutustuttiin Runsorissa Dag Sandåsin ja Reijo Takalan johdolla The Switchin toi-
mintaan yleisesti sekä erityisesti tuulienergiateknologiaan. Yritysesittelyn ja kiertokäynnin jälkeen 
ekonomit saivat luvan poistua jouluvalmisteluihin ja Vaasan Teknillinen Seura jäi pitämään vaaliko-
koustaan yrityksen tiloihin.

1342
 

 

 

9.4 Yhä tiiviimmin sosiaaliseen mediaan  

9.4.1 Vaasan Teknillinen Seura Facebookiin 

Tammikuun 2009 alussa Vaasan Teknillinen Seura aloitti Facebook-aikakautensa puheenjohtaja 
Johanna Ahopellon ja rahastonhoitaja Ilkka Raatikaisen perustettua seuralle oman Facebook-
ryhmän.

1343
 Ryhmää on sen perustamisesta lähtien käytetty tiedottamiseen jäsentilaisuuksista, 

sekä etukäteen, tilaisuuden aikana kuin tilaisuuden jälkeenkin, lukuisin kuvin ja sanoin. 

Yliopistorahoitus puhutti 90-vuotisjuhlavuoden aikana. Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta päät-
ti tammikuun 2009 kokouksessaan sijoittaa Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen 
rahastosta Vaasan yliopiston rahastoon tekniikan alalle suunnattuna 2 500 euroa. Vastikkeeksi 
yliopisto lupasi tarjota seuralle nimikkotuolin pääauditoriostaan eli Levón-auditoriosta. Johtokunta 
tahtoi Seuran nimissä lahjoituksella paitsi tukea Vaasassa annettavaa teknistieteellistä koulutusta, 
myös olla mallina muille alueen toimijoille: yhteinen yliopisto on yhteinen asia.

1344
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Kuva 71 Vaasan Teknillisen Seuran ja Vaasan Ekonomien lahjoitukset Vaasan yliopiston pääomaan 

tammikuussa 2009 

 

Myös Vaasan Ekonomit tekivät samassa lahjoitustilaisuudessa samansuuruisen lahjoituksen kaup-
patieteiden tukemiseksi. Yhdistysten lahjoitukset avasivat Vaasan yliopiston varainkeruukampan-
jan. Oheisessa Vaasan yliopiston tiedotuksen ottamassa kuvassa rehtori Matti Jakobssonia kättele-
vät VTS:n ja Vaasan Ekonomien puheenjohtaja Johanna Ahopelto, Vaasan Teknillisen Seuran rahas-
tonhoitaja Ilkka Raatikainen, ekonomien jäsenvastaava Kari Leppilahti ja sihteeri Erja Saario sekä 
kylteriedustajana Hanna Keski-Kasari ja teekkariedustajana Janne Lehtonen. 

Helmikuussa Pohjanmaan Expo, entinen Finn-Nolia, tarjosi jo kymmenettä kertaa Vaasan Teknilli-
selle Seuralle pääsyliput Waasan Sijoitus -tapahtumaan. Helmikuussa vierailtiin myös Pohjanmaan 
Puhelin Oy -konserniin kuuluvassa BCC Finland Oy:ssä, illan isäntänä oli Esko Heikkinen. Vuoden 
2009 Ystävänpäiväkisa järjestettiin Cinema Bowlingissa. Lajina oli tällä kertaa Vaasan Teknillinen 
Seura vs. Vaasan Ekonomit -hohtokeilaus, jonka VTS voitti.

1345
 

Maaliskuussa 2009 vierailtiin Testcom Oy:ssä Lintuvuoressa. Yritystä esittelivät toimitusjohtaja Jari 
Åbacka ja controller Erja Saario. Seuraavana päivänä oli mahdollisuus lähteä tutustumaan edus-
kuntaan yhdessä AKAVA Pohjanmaan ja STTK:n paikallisten aluetoimikuntien sekä Vaasan Ekono-
mien kanssa. Seuralaisenkin sai taas ottaa mukaan.

1346
 

Vuosikokousta vietettiin juhlavuonna 2009 Kuntsin modernin taiteen museossa Vaasan Sisäsata-
massa. Ennen kokousta Ålandsbanken esitteli konttorinjohtaja Lars Lönnbladin johdolla Premium- 
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ja Private Banking -palveluitaan sekä muita tuotteitaan. Iltapalan jälkeen tutustuivat halukkaat 
museon näyttelyyn. Nykytaiteesta kiinnostuneita löytyikin seurasta useita.

1347
 

Huhtikuussa järjestettiin Drinkkikurssi IV. Tällä kertaa kokoonnuttiin ravintola Fontanaan kokeile-
maan drinkkiensekoittelun saloja. Puheenjohtaja Ahopelto oli lupautunut samaksi illaksi hyvänte-
keväisyysmuotinäytökseen vaate-esittelymalliksi ja sai myöhässä drinkkikurssille saavuttuaan kuul-
la kommentin jos toisenkin lievästä "ylikampautumisesta" tilaisuuteen. Huhtikuussa oli tarkoitus 
tutustua myös Vaasan uuteen ylioppilastaloon. Koska Ylioppilastalovierailun "ovenavausmaksu" 
olisi lopulta ollut peräti 300 euroa eikä tilaisuus kiinnostanut kuin kourallista jäsenkuntaa, päätti 
johtokunta käyttää rahat johonkin muuhun.

1348
 

Toukokuisen kevätekskursion kohteena oli kalibraattoreita ja kalibrointiratkaisuja tarjoava elektro-
niikkayritys Beamex Oy sekä johtavan pakkausmateriaalien ja teknisten papereiden valmistajan 
Walki Groupin Pietarsaaren tehdas. Matkaan lähdettiin taas Vaasan kaupungintalon edestä turisti-
bussipysäkiltä ja matkan varrelta poimittiin matkalaisia mukaan kyytiin. Beamexilta poistuttiin 
upouudet pikeepaidat kainalossa, Walkilla taas saatiin maukkaan iltapalan päätteeksi pukeutua 
hieman tavallista tarkemmin tehdaskierrokselle kuitukangasmyssyjä myöten.

1349
 

Laidunkauden avajaisia vietettiin kesäkuussa 2009 Kasarmin kentällä, jonne kokoonnuttiin pelaa-
maan mölkkyä yhdessä Vaasan Ekonomien kanssa. Pelin jälkeen siirryttiin Koulukadun Ateljeeseen 
nauttimaan Vaasan Teknillisen Seuran 90-vuotis- ja Vaasan Ekonomien 72-vuotissyntymäpäiväkak-
kuja kuohujuomien kera.

1350
 

Ylimääräisenä ohjelmanumerona oli kesäkuussa molempien yhdistysten puheenjohtaja Johanna 
Ahopellon toinen väitöstilaisuus, tällä kertaa sosiaalipolitiikasta vuoden 2002 tuotantotalouden 
väitöksen lisäksi. Aiheena olivat yhdistystoimintaverkostot eli ammatillinen yhdistystoiminta työ-
elämän ja sosiaalisen elämän verkkojen kutojana.  

Työn kvantitatiivisena perusaineistona tutkimuksessa oli yhteensä 6 908 Suomen Ekonomiliiton ja 
Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenen vastausta, joukossa myös Vaasan Teknillisen Seuran ja Vaa-
san Ekonomien jäsenten. Jäsenkunta toivotettiin tervetulleeksi kuuntelemaan väitöstä, ja muuta-
ma vaasalainen viettikin kesäkuista hellepäivää Kuopion yliopiston auditoriossa. Kuopion viinijuhlil-
lekin vaasalaiset ehtivät vielä illan mittaan.

1351
 

Kuten keväällä oli luvattu, säiden salliessa, Vaasan Teknillisen Seuran ja Vaasan Ekonomien perin-
teinen terassi-ilta järjestettiin Strampenin terassilla heti elokuun alussa. Yhdistykset tarjosivat 
jäsenilleen ensimmäisen terassijuoman. Sää oli mitä parhain ja muutama jäsen sekä yksi pieni koira 
saapuivat istumaan iltaa hyvässä seurassa. Syyskuussa vietettiin saunailtaa Futura I:n saunatiloissa 
ja seurattiin My Fair Ladyä Vaasan kaupunginteatterissa.

1352
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Kuva 72 Vaasan Teknillisen Seuran VTS90-juhlat Cantaressa 

 

VTS90-juhlaseminaari järjestettiin juhlahuoneistoksi vuokratussa Cantaressa lokakuussa 2009. 
Seminaaripuhujaksi oli palkattu muusikko, näyttelijä ja yrittäjä Mato Valtonen, tuttu TV:stä, Lenin-
grad Cowboys ja Sleepy Sleepers -yhtyeistä sekä IT-alan yritys Wapitista. Vaasan Teknillisen Seuran 
jäseniä hän opasti iltapäivän mittaan mm. oma-aloitteisuuteen, itsensä aktivointiin ja luovuuteen 
teemalla ”Mäntit älkööt vaivautuko!”.  

Seminaari oli maksuton VTS:n jäsenille, muilta perittiin osallistumismaksuna á 35 euroa. Myös 
seuralaiset, ystävät, tuttavat ja työporukat toivotettiin tervetulleiksi mukaan.

1353
  

Vaasan Teknillisen Seuran 90-vuotisjuhlia vietettiin Cantaressa samana iltana; juhlahuoneisto oli 
varattu käyttöön koko yöksi. Juhlaillallisen aikana ja sen jälkeen juhlavieraita viihdytti perinteiseen 
tapaan Gottfrid Trio, tällä kertaa alkuillan solistivieraanaan Mato Valtonen.  

Vaasan Teknillisen Seuran 90-vuotisjuhlaohjelmaan sisältyi niin juomalauluja, tanssia kuin lyhyitä 
puheita, onnentoivotuksia ja muistamisia, menneiden muistelua unohtamatta.

1354
 Tilaisuudessa 

julkistettiin myös puheenjohtaja Johanna Ahopellon kirjoittama VTS90-juhlakirja. 

Lokakuun lopussa juhlittiin vielä yhdessä ekonomien kanssa Halloween-pikkujouluja. Yhteistyö yli 
tutkintorajojen alkoi kuitenkin vähitellen hiipua, samaan aikaan kun muutama muu teknillinen 
seura ja ekonomiyhdistys alkoi Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin alueseurapäivillä kertomansa 
mukaisesti herätellä Vaasan mallin innoittamana omia yhteistyökuvioitaan.

1355
  

Vaasan Suomalaisen Klubin klubi-iltoihin osallistuttiin loka-marraskuussa 2009. Joulukuinen vaali-
kokous järjestettiin seuran omissa tiloissa Ateljeessa; puheenjohtaja Ahopelto esitelmöi yhdistys-
toimintaverkostoista, erityisesti Vaasan Teknillisen Seuran kannalta keskeisistä kysymyksistä ja 
suosituksista.

1356
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Vaasan Teknillisen Seuran vuoden 2010 ensimmäisenä jäsentapahtumana tarjolla oli yhteistyön 
hengessä Pohjanmaan Maanpuolustuskillan vuosipäivätapahtuma Tammisunnuntaina. Helmikuus-
sa käytiin tutustumassa kaupungin vuokrataloyhtiö Pikipruukin hissi- ja lisäkerrosrakentamiseen 
Suvilahdessa. Ekonomit järjestivät vuorollaan ystävänpäiväkisan, nyt jo toistamiseen ilma-ase-
ammunnan merkeissä.

1357
 

Perinteiseen tapaan seuran jäsenille postitettiin Waasan Sijoitus -tapahtuman kutsukortit, ja Vaa-
san Suomalaisen Klubin klubi-iltoihin kutsuttiin seuran jäsenkuntaa. Yritysvierailukohteena oli Oy 
Petsmo Products Ab. VTS:n vuosikokous järjestettiin Vaasan yliopiston Fabriikki-rakennuksessa.

1358
 

Liikennesääntöjä ja muuta hyödyllistä kerrattiin samalla kun tutustuttiin komisario Markku Män-
tymaan johdolla Poliisitaloon. AKAVA Pohjanmaa välitti kutsun Työura-seminaariin Seinäjoelle, ja 
seura jäsenkunta kokoontui vappuna seuraamaan teekkarikastetta Luotsipatsaan luokse.

1359
 

Toukokuussa 2010 järjestettiin kaksi seminaaria. Vaasan seudun rekrytointitarpeet ja haasteet -se-
minaarissa Silveriassa puhuivat mm. Vaasan Teknillisen Seuran puheenjohtaja Johanna Ahopelto ja 
rahastonhoitaja Ilkka Raatikainen. AKAVA Pohjanmaa kutsui Minne menet, EU? -seminaariin Vaa-
san kaupunginkirjastoon sekä juhlimaan akavalaisia Flooranpäivia Vaasan Opettajien Ammatti-
yhdistyksen tiloihin. Kesäkuussa juhlittiin Vaasan Teknillisen Seuran syntymäpäiviä Ateljeessa ja 
tehtiin ekskursio Veljekset Keskisen tavarataloon Tuuriin.

1360
 

Elokuussa vietettiin terassi-iltaa ravintola Kantarelliksen terassilla. Ekonomit järjestivät miesten 
stailausillan Jääskeläisellä ja Turun Ekonoomisen Olutseuran bussimatka Viroon ja Latviaan oli 
tarjolla kiinnostuneille.

1361
 

Upseerikerholla järjestetty Mitä Suomi tekee Afganistanissa -esitelmätilaisuus kokosi paikalle myös 
Vaasan Teknillisen Seuran jäsenkuntaa, samoin Vaasan Suomalaisen Klubin esitelmätilaisuus AVI:n 
toiminnasta, alustajana ylijohtaja Jorma J. Pitkämäki. Vaasan Teknillinen Seura ja Tekniikan Aka-
teemisten Liitto TEK kutsuivat Vaasan Teknillisen Seuran jäsenkunnan lokakuussa cocktaileille 
Kuntsin modernin taiteen museoon Sisäsatamaan; kyseessä oli ensimmäinen VTS+TEK-ilta.

1362
 

Marraskuussa 2010 oli vuorossa yritysvierailu Sampo Pankkiin yhdessä ekonomien kanssa ja semi-
naaritilaisuus työmarkkinoiden kansainvälistymisestä. Drinkkikurssi V järjestettiin Fontanassa, 
teemana oli tällä kertaa tequila. Ekonomit kutsuttiin mukaan myös pikkujoulujuhliin ylioppilaskun-
nan saunatiloihin Leipätehtaalle. Teemaksi valittiin Tuli & Jää, tarjolla oli tulista ruokaa, saunomis-
mahdollisuus, ja juomat kovassa pakkasessa jäädytetyissä saaveissa. Vaalikokous järjestettiin jäl-
leen Ateljeessa. Jäsentilaisuusvuoden viimeinen tapahtuma oli AKAVA Pohjanmaan joulukuinen 
työhyvinvointi-ilta Pohjanmaan museossa.

1363
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Vuonna 2011 ystävänpäiväkisan järjestettiin Ateljeessa. Nyt oli vuorossa kaikkiaan kolmastoista 
kisa ja kahdestoista laji. Sääntöjen mukaan ystävänpäiväkisajärjestelyistä vastaa vuorollaan edelli-
sen vuoden leikkimielisen kisan hävinnyt joukkue, voittajajoukkue puolestaan saa kiertopalkinnon 
haltuunsa seuraavaan kisaan saakka ja on velvollinen huolehtimaan kaiverrusten pysymisestä ajan 
tasalla. Kisasääntöjen mukaan lajia on voitava harjoittaa joukkueena, keskitalvella, se ei saa mak-
saa liikaa, eikä aiheuttaa terveydellisiä vaaroja. Tällä kertaa johtokunta otti lajin valinnassa huomi-
oon kaikki kisan säännöissä luetellut rajoitukset ja päätyi paperilennokkikisaan. Ja hävisi tarkkuu-
dessa ekonomeille.

1364
   

Pohjanmaan Expo toivotti Vaasan Teknillisen Seuran jäsenkunnan lämpimästi tervetulleiksi Vaasan 
Sijoitustapahtumaan jo kahdettatoista kertaa. Seuran sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 
Ateljeessa, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Jakob Kjellman esitelmöi kokouksen yhteydessä 
tuulivoimahankkeitten luvittamisesta.

1365
    

Akavan Pohjanmaan aluetoimikunnan kanssa tutustuttiin työvoimatoimiston palveluihin. Paikkana 
oli valtion virastotalo Palosaarella ja emäntänä Helvi Riihimäki. Huhtikuussa oli mahdollisuus nähdä 
ja osallistua teekkarispeksin näytökseen Vaasassa.

 
Akavan Pohjanmaan aluetoimikunnan järjestä-

mässä Flooranpäiväjuhlassa oli jälleen tarjolla keväistä boolia ja kakkukahvitarjoilu
 
.
1366

  

 

 
Kuva 73 Kevätekskursiolla Helsingissä vuonna 2011 
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Vaasan Teknillisen Seuran vuoden 2011 kevätekskursio suuntautui totuttua etäämmälle. Neljän-
toista henkilön voimin matkattiin junalla tutustumaan Suomen johtavaan innovaatioympäristöön 
Otaniemessä tuoreen kaupunginjohtajan, diplomi-insinööri Jukka Mäkelän, kutsumana. Ekskursion 
aluksi lounastettiin Eduskuntatalossa; SDP:n Mia-Petra Kumpula-Natri ei hallitusneuvottelukiireil-
tään lopulta ennättänyt paikalle, mutta Kokoomuksen Janne Sankelo ja Markku Mäntymaa kertoi-
vat vastavalittujen vaasalaiskansanedustajien työstä ja arjesta.

1367
  

Kaupunginjohtaja Mäkelän tervehdyksen jälkeen Aalto-yliopiston tekniikan alan koordinaattori, 
professori Mauri Airila piti yleiskatsauksen Aalto-yliopistosta ja johdon neuvonantaja, diplomi-
insinööri Markku Markkula aiheesta RYM SHOK -tutkimusohjelma Energizing Society painottaen 
erityisesti sen kansainvälistä merkitystä EU 2020 -strategian konkreettisena pioneerihankkeena. 
Lisäksi tutustuttiin Aalto-yliopiston innovatiivisiin toiminta-alustoihin, uuden osaamisen pajoihin. 
Aalto Design Factoryssa isäntänä oli professori Kalevi Ekman. Design Factorystä palattuaan seuran 
iskujoukko avasi Vaasan Teknillisen Seuran terassikauden SpåraKOFF-ajelulla Helsingin keskustas-
sa.

1368
 

AKAVAn Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan aluetoimikuntien kautta tarjolla oli jälleen seminaari 
Seinäjoella, tällä kertaa aiheena Kiireiden puristuksessa. Vaasan Teknillinen Seura vuorostaan kut-
sui muutkin akavalaiset Hallintotaloon, jossa Vaasan uudet toimialajohtajat Tomas Häyry, Christina 
Knookala ja Jukka Kentala esittäytyivät ja kertoivat näkemyksiään kaupungin kehittämisestä. Vaa-
san Teknillisen Seuran toukokuista syntymäpäivää vietettiin kesäkuussa vapaamuotoisen illan-
vieton merkeissä.

1369
 

Syyskauden 2011 ensimmäisenä yritysvierailukohteena oli Vacon Oyj. Product Development Ma-
nager Sami Pesonen kertoi Vaconin Solar-tuotteista ja -hankkeista. Esitelmän jälkeen oli vuorossa 
tehdaskierros Vaasan Teknillisen Seuran jäsentilaisuusvastaava, diplomi-insinööri Panu Alhon joh-
dolla. Poikkeuksellisesti tälle yritysvierailulle eivät kaikki seuran jäsenet voineet osallistua: tilaisuus 
ei ollut avoin ABB Drivesin työntekijöille.

1370
 

Syyskuista lauantaipäivää vietettiin akavalaisseurassa Koskenkorvan Trahteerissa. AKAVA Pohjan-
maan aluetoimikunta kutsui Pohjamaan alueen akavalaisia, akavalaisia luottamusmiehiä ja akava-
laisten paikallisyhdistysten luottamushenkilöitä kuulemaan ja keskustelemaan työelämän lainsää-
dännöstä ja työssä oppimisesta; saunomista unohtamatta. Osa pääsi hierottavaksikin, ja kaikille 
halukkaille tarjottiin ”tuoretta” Koskenkorvaa siitä kuuluisasta kraanasta.

1371
 

Vaasan Suomalaisen Klubin järjestämien, myös Vaasan Teknillisen Seuran jäsenille avoimien klubi-
iltojen esitelmöitsijöinä olivat Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen pääjohtaja Pekka Puska, ja kan-
sanedustajat Markku Mäntymaa ja Maria Tolppanen sekä Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry. 
Teatterissa naurettiin Ilkka Aron Luolamies-monologille, ja Turun Ekonoominen Olutseura kutsui 
jälleen mukaan joulukuiselle kulttuurimatkalleen myös Vaasan Teknillisen Seuran jäsenkuntaa. 
Tällä kertaa vuorossa oli oopperaa ja/tai balettia Tallinnassa.

1372
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Vaasan Teknillinen Seura puolestaan järjesti yhdessä Tekniikan akateemiset TEKin kanssa verkot-
tumis- ja tutustumisillan Vaasan ylioppilastalo Domus Bothnicassa. Jaossa oli myös upouusia teek-
karilaulukirjoja. Johtokunta järjesti nopeasti Ateljeessa ylimääräisen jäsenillan, jossa käsiteltiin 
VTS+TEK-illassa saadut yhdeksän uutta jäsenhakemusta. Kaikki jäsenhakemuksensa jättäneet pää-
tettiin valita seuran jäseniksi, ja kokouksen jälkeen johtokunnan sekä jäsenistön edustajat jäivät 
viettämään siivoustalkoita Ateljeeseen: ”Pesimme lattiat ja wc:n, pyyhimme pölyt, porasimme, 
ruuvasimme, liimasimme, leimasimme, asettelimme tavarat aiempaa paremmille paikoille, ko-
kosimme pikkupöydän, paistoimme takassa makkaraa ja loppuillan ajan paransimme maailmaa 
punaviinin sekä oluen kera”.

1373
  

Vaalikokouspaikaksi valittiin joulukuussa 2011 Vaasan Teknillisen Seuran pankki, Ålandsbanken. 
Vaalikokouksen jälkeen oli tarjolla iltapala sekä esitelmä Private- ja Premium Banking -palveluista. 
Akavan Pohjanmaan aluetoimikunta järjesti vielä seminaari-illan joulukuussa, pääpuhujana Akavan 
samana keväänä valittu puheenjohtaja Sture Fjäder, joka kertoi keskusjärjestötason tuoreita kuu-
lumisia.

1374
 

Vuoden 2012 alussa Suomen Uranoste pyysi saada esitellä koulutustarjontaansa. Tiedotteet hei-
dän tapahtumistaan lisättiin Vaasan Teknillisen Seuran Internet-sivuille Tapahtumakalenteriin. 
Pohjanmaan Expo toivotti VTS:n jäsenkunnan jo kolmattatoista kertaa tervetulleeksi Waasan Sijoi-
tustapahtumaan.

1375
  

Ystävänpäiväkisa ekonomeja vastaan järjestettiin jo toistamiseen Ateljeessa. Nyt oli vuorossa kaik-
kiaan neljästoista kisa ja kolmastoista laji: darts. Helmikuisine pikkujouluruokailutaukoineen kaikki-
aan kolme ja puoli tuntia kestäneen kisan lopputuloksena VTS voitti kiertopalkinnon takaisin Atel-
jeen seinälle pistein 351–350.

1376
  

Vaasan Teknillisen Seuran sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Wapicen tiloissa maaliskuus-
sa. Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Pasi Tuomisen vuosikokousesitelmän aiheena oli ohjelmisto-
liiketoiminnan näkymät Pohjanmaalla, case Wapice. Vuosikokouksessa esitettiin sääntöjen mukai-
sesti seuran toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilit ja tilien tarkastuskertomus, 
päätettiin tili- ja vastuuvapaudesta sekä päätettiin muista kokouskutsussa mainituista asioista: 
esillä oli nyt sääntöuudistusesityksen ensimmäinen käsittely. Sääntöuudistus koski lähinnä tilintar-
kastuksen muuttamista uuden yhdistyslain mukaiseksi toiminnantarkastukseksi sekä muutaman 
vanhahtavan kieliasun muokkaamista nykykäytäntöjen mukaisiksi (esimerkiksi diploomi-insinöö-
ristä jätettiin pois ylimääräinen o-kirjain).

1377
   

AKAVA Pohjanmaa järjesti Kokkolassa AMK-seminaarin, jonne matkasivat Vaasasta Vaasan Teknilli-
sen Seuran puheenjohtaja Johanna Ahopelto ja rahastonhoitaja Ilkka Raatikainen. Huhtikuussa 
tutustuttiin myös vaasalaiseen varainhoitoyritykseen Estlander & Partnersiin Kjell Blomqvistin 
opastuksella. Yliopistolle kutsuttiin mukaan WoWCA 2012 -tapahtumaan.

1378 
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Koska AKAVAn aluetoimikunnat lakkautettiin vuoden 2012 lopussa, juhlisti AKAVAn Pohjanmaan 
aluetoimikunta viimeistä kertaa Flooranpäivää perinteisellä vastaanotolla perjantaina 11.5.2012 
VOAY:n toimiston tiloissa. Ohjelmassa oli perinteiseen tapaan muun muassa hyvää ruokaa ja mu-
kavaa yhdessäoloa, ja sai siellä Vaasan Teknillisen Seuran puheenjohtaja Johanna Ahopelto Akavan 
hopeisen ansiomerkinkin.

1379
 

Keväällä 2012 Vaasan Teknillinen Seura perusti yhteistyössä Tekniikan akateemiset TEKin kanssa 
Vaasan Teknillisen Seuran yliopistovaliokunnan, VTSVYTEKin, kehittämään Vaasan yliopiston teknil-
lisen tiedekunnan näkyvyyttä tekniikan akateemisten piirissä. Toiminnan aloitustapaaminen järjes-
tettiin Saaristosaunassa Raippaluodon sillan kupeessa.

1380
  

Vaasan Teknillisen Seuran menneiden vuosikymmenten hajanaisista papereista oli historiikkia 
kirjoitettaessa löytynyt maininta siitä, että Tampereen Teknillinen Seura vieraili Vaasassa lokakuus-
sa 1951 ja esitti vastavierailukutsun vaasalaisseuralle. Vuonna 2012 Vaasan Teknillisen Seuran 
johtokunta totesi, että ellei ollutkaan tietoa siitä, oliko Tampereella jo käyty, niin nyt ainakin oli jo 
korkea aika vastata kutsuun myöntävästi. Niinpä seuran junamatkailijat suuntasivat kohti Tampe-
retta kesäkuussa.

1381
  

 

 
Kuva 74 VTS YLEn virtuaalistudiossa Pikku-Kakkosen lavasteissa vuonna 2012 
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Isännät Tampereen Teknillisessä Seurassa olivat laatineet mielenkiintoisen vierailuohjelman, johon 
sisältyivät TAKOn kartonkitehdas aivan Tampereen keskustassa, YLE Tohloppi sekä Finlayson ja 
Höyrykonemuseo. YLEn virtuaalistudiossa vierailtiin mm. Pikkukakkosen ja Poliisi-TV:n lavasteissa. 
YLE myös tarjosi matkalaisille lounaan ja Tampereen Teknillinen Seura erinomaisen yhteisen illalli-
sen hotelli Tammerissa. Vaasalaiset toivottivat tamperelaiskollegansa jälleen vastavierailulle Vaa-
saan.

1382
 

Syyskausi 2012 aloitettiin perinteisen terassi-illan merkeissä torstaina ravintola Kanttarelliksessa. 
Seura tarjosi juomat ja paikalle saapuneet jäsenet keskustelivat paitsi tekniikasta ja maailman-
menosta yleensäkin, myös Seuran syyskauden ohjelmasta. Yliopistovaliokuntailta järjestettiin ra-
vintola Rossossa.

1383
 

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta päätti kokeilla drinkkikurssien sijaan jotain aivan erilaista, ja 
organisoi Vaasan ammattiopiston keittiössä ruoanlaittokurssin teemalla "tekniikkaa ja liekkejä". 
Irene Viljanmaan opastuksella valmistettiin alkuruoaksi etanoita, laitteina raastin ja grilli. Pääruo-
aksi valittiin liekitetty pihvi kastikkeineen, salaatti, bataattiranskalaiset ja uunijuurekset. Jälkiruo-
kana oli creme brulee, johon tehtiin rapea sokeripinta kaasupolttimella. Lisäkkeeksi leivottiin säm-
pylöitä. Osallistujat totesivat jokaisen ruokalajin onnistuneen suorastaan erinomaisesti.

1384
  

 

 
Kuva 75 VTS:n ja Vaasan ekonomien yhteinen ruoanlaittokurssi vuonna 2012 
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Syksyn 2012 VTS+TEK-illan teemana oli yrittäjyys. Tällä kertaa lähes 80 Vaasan Teknillisen Seuran ja 
Tekniikan akateemiset TEKin jäsentä tutustui Lääkärikeskus Promedi Oy:n toimintaan ja laitteisiin 
isäntänään toimitusjohtaja Mikael Fredman. 

 

 
Kuva 76 Vuoden 2012 VTS+TEK-ilta 

 

Samassa yhteydessä järjestettiin ravintola Rondossa illallisen yhteydessä jäsenkokous, jossa otet-
tiin 14 uutta jäsentä Seuraan sekä pidettiin myös yksi sääntöuudistuskäsittelyistä. Lisäksi alueen 
niille Vaasan Teknillisen Seuran ja/tai Tekniikan akateemiset TEKin jäsenille, jotka olivat nyt kunnal-
lisvaaliehdokkaina, tarjottiin mahdollisuus tuoda esitteitään tilaisuuteen.

1385
  

Toisin kuin esimerkiksi 1930-luvulla, kunnallisvaaliehdokkuustiedottamisessa oli noudatettu edel-
listen vuosien varrella varovaista hiljaisuutta, sillä pari johtokunnan jäsentä oli joitain kertoja itse 
ollut ehdokkaina, puheenjohtaja toimi lisäksi vaalivuonna 2012 Kokoomuksen kaupunginvaltuutet-
tuna ja rahastonhoitaja saman puolueen varavaltuutettuna. 2000-luvulla ei pidetty sopivana tie-
dottaa jäsenkunnalle johtokuntajäsenten kunnallisvaaliehdokkuuksista, mutta kun muusta ehdolla 
olleesta jäsenkunnasta nousi esiin toive tiedotusmahdollisuudesta, päätettiin tarjota vaatimaton 
sivupöytä esitteille, joita kertyi ainakin Kokoomuksen, Vihreiden ja Kristillisdemokraattien ehdok-
kailta. 1930-luvun aktiiviseen kampanjointiin nähden toimittiin hyvin hienovaraisesti seuran epä-
poliittista luonnetta korostaen. 
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Vaasan Suomalainen Klubi kutsui Vaasan Teknillisen Seuran jäseniä jälleen klubi-iltaansa hotelli 
Vaakunan kabinettiin, tällä kertaa kuulemaan vaasalaislähtöisen yritysjohtaja Jussi Itävuoren alus-
tusta "Eurooppa toimintaympäristönä: Menestystarinoita, mahdollisuuksia, ja haasteita". Hallo-
ween-pikkujoulut järjestettiin Leipätehtaalla marraskuun 2012 alussa. Kuten ennenkin, asu oli 
vapaa mutta pakollinen, ja myös "insinööri" kelpasi naamiaisasuksi, vaikkakin leikkimieltä ja näyt-
täviä pukuja kehuttiin. Mukaan oli kutsuttu myös ekonomit, joista muutama noudattikin kut-
sua.

1386
  

Akavan aluetoimikunta järjesti Vaasan kaupunginkirjaston Draama-salissa kaikille akavalaisille 
avoimen seminaarin aiheesta luovuus ja innovatiivisuus työelämässä, luennoitsijana tulevaisuu-
dentutkija, kauppatieteiden tohtori, dosentti Mika Aaltonen Aalto-yliopistosta.  

Joulukuun vaalikokouksessa tutustuttiin ABB:n muuntajaliiketoimintaan ja muuntajien tekniikkaan. 
Samalla järjestettiin viimeinen sääntöuudistuskäsittely, ja uusitut säännöt rekisteröitiin alkuvuonna 
2013. Vuoden 2012 viimeisenä jäsentilaisuutena järjestettiin vielä Ateljeen siivoustalkoot, joiden 
päätteeksi nautittiin vauhdikkaiden keskusteluiden siivittämä jouluateria.

1387
 

Vuoden 2013 ensimmäinen jäsentilaisuus oli jo neljättätoista kertaa Pohjanmaan Expon järjestämä 
Waasan Sijoitustapahtuma. Ystävänpäiväkisalajiksi ekonomit olivat valinneet hohtokeilauksen 
Cinema Bowlingissa. Pistelaskua säädettiin useaan kertaan vielä kisan jälkeenkin, koska yksi 
VTS:läinen oli erehtynyt keilaamaan ekonomienemmistöisellä radalla, mutta lopulta voitto päätyi 
Vaasan Teknilliselle Seuralle. Kiertopalkinnon sanoin: illis quorum meruere labores – lucrum sine 
damno alterius fieri non potest. Eli heille, joiden vaivannäkö (voidaan kääntää myös: juonittelut) 
ansaitsee sen – voittoa ei voi syntyä ilman toisen tappiota.

1388
 

Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin maaliskuussa 2013 Westenergyn jätteenpolttolaitoksen 
tiloissa Koivulahdessa. Laitoskierroksella päästiin kurkistamaan valvomosta jätebunkkeriin sekä 
polttoarinalle. Tekniikan ja tuotantotalouden opiskelijajärjestö Tutti ry:n kanssa organisoitiin taas 
drinkkikurssi, nyt Rocktailsissa. Huhtikuun yritysvierailukohteena oli Vaasan ELY-keskuksessa sijait-
seva Tekesin palveluja osana Tekesin verkostoa tarjoava innovaatioiden ja kansainvälistyvän liike-
toiminnan yksikkö; vierailun aiheina olivat innovaatiorahoitus ja ajankohtaiset ohjelmat, isäntinä 
yksikön päällikkö Vesa Kojola sekä teknologia-asiantuntijat Mika Niskanen ja Esko Ala-Mylly-
mäki.

1389
 

Vaasan Teknillisen Seuran, Tekniikan akateemiset TEKin ja Vaasan yliopiston yhteistoimintaa kehi-
tettiin Café Rondossa toukokuussa. Ydinjoukkoon kutistunut kiinnostuneiden VTSVYTEK-ryhmä 
keskusteli illallisen yhteydessä luovuudesta, yliopiston teknillisen tiedekunnan profiilista, valiokun-
nan toiminnasta, sen kehittämisestä ja kokemuksista.

1390
 

Kevätekskursiokohteena oli poikkeuksellisesti Vaasa. Vaasan Teknillisen Seuran ja Vaasan Ekono-
mien jäsenkuntaa tutustui siihen, mitä nyky-Vaasalla oli tarjottavanaan niin asukkailleen kuin 
muualta tulijoillekin, ja itseoikeutetusti olennaisena osana kierrosta oli nyt televisiostakin tuttu 
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Strömsö. Oppaana toimi Vaasan kaupungin matkailutoimiston kautta värvätty Katharina Sjöberg. 
Bussikierroksen jälkeen yhteensä 21 matkalaista (16 VTS:n jäsentä, kaksi avecia ja kolme ekono-
mia) kokoontui Ateljeeseen keskustelemaan ja nauttimaan pikkusyötävästä ja juotavasta.

1391
 

Vaasan Teknillisen Seuran toukokuisia syntymäpäiviä juhlistettiin jo perinteeksi muodostuneeseen 
tapaan kokoontumalla yhteen vielä ennen kesätaukoa. Aiempina vuosina oli pelattu mölkkyä, mut-
ta vuonna 2013 teekkarit tarjosivat mahdollisuuden kokeilla lajina kyykkää. Paikka oli entiseen 
tapaan Kasarmin kenttä, ja leikkimielisen pelin jälkeen kokoonnuttiin Ateljeeseen kakkukahveil-
le.

1392
  

Elokuussa 2013 kokoonnuttiin 
aloittelemaan syyskautta terassi-
illan merkeissä. Paikkana oli jäl-
leen Kantarellis, ja kutsussa to-
dettiin, että ”sään salliessa ulko-
terassi, ja sateen sattuessa löy-
dämme kyllä sisätiloistakin sopi-
van puun, jonka alle asettua”. 
Yksitoista jäsentä kokoontui viet-
tämään iltaa. Keskustelu oli vil-
kasta ja ehdotuksia jäsentilai-
suuksiksi esitettiin, ja myöhem-
min myös toteutettiin.

1393
 

Terassi-illassa ideoidun mukaises-
ti Vaasan Teknillinen Seura tutustui tullin toimintaan Vaasassa heti syyskuussa. Isäntänä oli Vaasan 
tullin päällikkö, tulliylitarkastaja Sture Skinnar, joka kertoi Tullin toiminnasta ja tullirikoksista. Tilai-
suuden aluksi tutustuttiin erittäin omatoimisesti myös kokoussalin perinnenurkkauksen tavaroi-
hin.

1394
 

Syyskuussa Vaasan Teknillisen Seuran puheenjohtaja, filosofian tohtori, kauppatieteiden tohtori, 
yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Johanna Ahopelto sai vastaanottaa upean lähetyksen: kolme 
muuttolaatikollista kaupungin teknisestä virastosta löytyneitä Vaasan Teknillisen Seuran alkuvuosi-
kymmenten papereita. Muuttolaatikoista löytyivät mm. seuran perustamisasiakirjat, kaksi leikekir-
jaa, alkuperäiset, kansiin sidotut pöytäkirjat vuosilta 1919–1944 sekä muutamia kokousmuistiin-
panovihkoja 1950–1970-luvuilta.  

Koska Vaasan Teknillinen Seura oli vastikään saanut järjestettäväkseen vuoden 2014 Teknolo-
giayrittäjyyspäivät, järjestettiin ekskursio Tampereelle tutustumaan sikäläisten järjestelyihin. Seura 
lupasi tarjota matkan ja pääsyliput, mutta ei majoitusta; Tampereen valtakunnallisille teknolo-
giayrittäjyyspäiville osallistui VTS:stä lopulta viiden hengen ryhmä.

1395
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Vaasan kaupunginorkesterin kannatusyhdistys Bravo! ry: kutsui Vaasan Teknillisen Seuran jäsen-
kuntaa Ralf Gothonin johtamaan Mozart soi! -konserttiin Vaasan kaupungintalolle lokakuussa. 
Lukuisia VTS:n jäseniä nautti Bravo! ry:n tarjoamasta Vaasan kaupunginorkesterin konsertista, 
sähköpostilistan kautta jäsenkunnalle tarjotut maksuttomat liput olivat varauksia vastaanottaneen 
VTS:n ainaisjäsenen, Bravo! ry:n puheenjohtaja Viljo Jaakkolan mukaan menneet kaupaksi suoras-
taan humahtaen.

1396
 

Syksyn 2013 VTS+TEK-illan aiheena oli lennokkaasti "insinööristä ihmiseksi". Vaasan teknillinen 
Seura kokoontui Vaasan kaupungin edustustiloihin Maaherrantaloon lokakuisena perjantai-iltana 
tapa- ja viinikulttuurin pariin. Kouluttajana toimii tunnettu tapakouluttaja Kaarina Suonperä ja 
Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, insinööri Seppo Rapo toi tilaisuuteen kaupungin ter-
vehdyksen.

1397
  

 

 
Kuva 77 Insinööristä ihmiseksi -tapakoulutuskurssi täytti salit  
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Maaherrantalo tarjosi hienon miljöön koulutustilaisuudelle ja peräti 75 nimeä kertyi vieraskirjaan. 
Osallistujat saivat paljon tietoa ja muistinvirkistystä hyvistä tavoista ja etiketinmukaisesta pukeu-
tumisesta. Loppuilta vietettiin keskustellen ja yhdessä aterioiden. Illan päätteeksi Vaasan Teknilli-
sen Seuran johtokunnan talkooporukka vielä järjesteli paikat ja kantoi yömyöhällä yhdessä pitopal-
veluhenkilökunnan kanssa pois tyhjät pullot ja ruoka-astiat.

1398
 

Yliopistopaikkakuntia kiertänyt Tekniikan akateemiset TEKin Yrittäjyys-RoadShow saattoi yhteen 
yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat, yrittäjien yhteisöt, tekniikan yliopistot ja yrittäjyyden tuki-
jat marraskuussa tiedekirjasto Tritonian Nissi-auditoriossa. Paikalle saapui runsaasti yrittäjyydestä 
kiinnostuneita VTS:läisiä sekä teekkareita.

1399
 

Vaasan Teknillisen Seuran yliopistovaliokunta järjesti marraskuussa ravintola Bacchusissa vapaa-
muotoisen illanvieton, jonka yhteydessä pidettiin VTSVYTEK-valiokunnan kokous. Vaasalaisesta 
tekniikan alan yliopistotoiminnasta kiinnostunut joukko vietti mukavan illan ravintola Bacchuksen 
antimia nauttien ja vilkkaasti keskustellen.

1400
 

Vaasan Teknillisen Seuran vaalikokouspaikka oli joulukuussa 2013 EPV Energia Oy:n ja Pohjolan 
Voima Oy:n yhdessä omistama Vaskiluodon Voima Oy. Runsaslukuinen joukko perehtyi ensin Vas-
kiluodon voiman toimintaan ja siirtyi yritysvierailun päätteeksi pidetyn vaalikokouksen jälkeen 
Ateljeeseen jatkamaan iltaa teekkareiden esiin asetteleman pikkujouluruoan ja juomien pariin.

 1401
  

Seuran Internet-sivuille voitiin kirjata illan vierähtäneen pitkästi kohti puolta yötä hyvässä seuras-
sa. Ateljeen siivoustalkoot kokosi paikalle tällä kertaa vain neljän hengen ydinryhmän, joka siivous-
rupeamansa päätteeksi istui iltaa juoman ja ruoan parissa seuraavan vuoden TYP2014:ää suunni-
tellen.

1402
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9.4.2 Vaasan Teknillisen Seuran ensiaskeleet Twitterissä ja LinkedInissä 

Vuosi 2014 oli Vaasan Teknillisen Seuran 95-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden päätapahtumaksi läh-
dettiin järjestämään valtakunnallisia Teknologiayrittäjyyspäiviä (TYP2014) lokakuuksi elokuvateat-
teri Glorian tiloihin Vaasaan. Samassa yhteydessä päätettiin viettää myös VTS:n 95-vuotisjuhlia 
Cantaressa.  

Tilaisuudesta viestittiin aktiivisesti puheenjohtaja, kauppatieteiden ja filosofian tohtori Johanna 
Ahopellon ylläpitämien Internet-sivujen, Facebook-ryhmien, Twitter-tilin ja sähköpostilistojen sekä 
seuran isäntä, diplomi-insinööri Timo Alhon ylläpitämän LinkedIn-sivuston kautta. Seura siirtyi 
ensimmäistä kertaa Twitterin ja LinkedInin käyttäjäksi; näiden kanavien käyttö tosin jäi melko 
tyystin Teknologiayrittäjyyspäivät TYP2014-viestintään. 

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta lähti innokkaasti mukaan järjestelyihin uskoen Tekniikan 
akateemiset TEKin ja Suomen Ekonomien olevan vahvana taustatukena järjestelyissä. Käytännössä 
paikalliset järjestelyt olivat täysin korvauksetta muutaman johtokunnan jäsenen harteilla, ja mitä 
lähemmäksi Teknologiayrittäjyyspäivät TYP2014 tuli, sitä turhautuneemmaksi kävi yhteensä sato-
jen tuntien talkootyöhön venynyt harvalukuinen ydinjoukko.  

Epätasainen työnjako ja lupauksista lipsuminen on monesti talkootyönä järjestettävien suurten 
tapahtumien ongelma. Tässäkin yhteydessä saatiin kokea, että sitoutumisen aste vaihteli paljon: 
osa mukaan lupautuneesta talkooväestä ei osallistunut kolmentoista kuukauden aikana ainoaan-
kaan järjestely- tai suunnittelukokoukseen, eikä lopulta itse tilaisuuteenkaan, osa teki työnsä ohes-
sa muidenkin tehtävät, koska tekemättäkään ei voinut jättää. Itse Teknologiayrittäjyyspäivät 
TYP2014 kuitenkin onnistui erinomaisesti, mutta hypoteettiseen toiseen vastaavaan urakkaan ei 
kiinnostuneita ilmoittautunut. 

Perinteiseen tapaan myös vuosi 2014 aloitettiin osallistumalla Pohjanmaan Expon Kaupungintalos-
sa järjestämään Waasan Sijoitustapahtumaan. Ekonomit järjestivät ystävänpäiväkisan yökerho 
Rocktailsissa, mutta eivät kertoneet kisalajia ennen kuin paikan päällä. Baarimestarimittelöksi 
paljastuneeseen neliosaiseen kisaan osallistui viisi Vaasan Teknillisen Seuran jäsentä sekä neljä 
ekonomia. Noin puolen senttilitran tarkkuudella VTS hävisi 3–4, mutta vaikka kiertopalkinto siirtyi-
kin vuodeksi ekonomien haltuun, onnistui seuran joukkue kehittämään VTS95-juhlajuoman, jota 
kisaajat pitivät niin onnistuneena, että siitä tehtiin 95-vuotisjuhlabooli lokakuussa.

1403
 

Myös teatterissa käytiin, seuraamassa Gubbrockareitten 60-luvun musiikin hengessä toteuttamaa 
"Gubbrockarna Amazing 60ies" -esitystä. Vaasan Teknillisen Seuran seurue rokkasi muiden mukana 
esityksestä nauttien.

1404
 

Vuosikokousta vietettiin Vaasan Talotoimi -liikelaitoksen vieraina, Vaasan Teknillisen Seuran pu-
heenjohtaja Johanna Ahopelto oli myös liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja. Ennen vuosiko-
kousta toimitilajohtaja, insinööri Per Strömman kertoi yleisesti liikelaitoksesta ja sen toiminnasta 
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sekä hieman tarkemmin Vaasan kaupungin kiinteistöjen korjausvelkatilanteesta. Vuosikokous 
esitelmineen keräsi paikalle useita kiinnostuneita kuulijoita.

1405
 

Vaasan Teknillisen Seuran perinteinen drinkkikurssi järjestettiin teekkareiden organisoimana huh-
tikuussa ravintola SKY:ssa Rewell Centerissä. Teemana oli tällä kertaa rommi ja tequila, ja käytän-
nön kemiaa pääsivät kokeilemaan niin teekkarit kuin jo valmistuneetkin.

1406
 

Huhtikuun 2014 yritysvierailukohteena oli Veslatec Oy. Kiinnostavan yritysvierailun aikana tutus-
tuttiin lasertekniikkaan ja monenlaisiin tuotteisiin – ja puheenjohtaja Johanna Ahopelto sekä isäntä 
Timo Alho onnistuivat neuvottelemaan yritykseltä lupauksen saada TYP2014/VTS95-lahjoiksi teräk-
sisiä UKKO Schnapps -snapsikuppeja ”tarvittavan määrän”. Vappuna Topeliuksen patsas sai jälleen 
teekkarilakkitupsunsa, teekkarit omat lakkinsa ja juhlapuheita pitivät mm. seuran sihteeri, diplomi-
insinööri Petter Ojala ja Vaasan yliopiston rehtori Matti Jakobsson.

1407
  

Juhlavuoden ekskursiobussirahat päätettiin säästää syyskauden tapahtumiin, ja Vaasan Teknillinen 
Seura teki lähialuevisiitin tutustumalla Mervennon tuulivoimalaliiketoimintaan. Vierailu alkoi Run-
sorissa Futura III:ssa Patrik Holmin pitämän projektiesittelyn merkeissä, jonka jälkeen siirryttiin 
omilla autoilla Sundomiin tuulimyllyn juurelle. Monituntiseksi lukuisten kysymysten ja kommen-
tointien myötä venyneen yritysvierailun jälkeen pidetyssä jäsenkokouksessa valittiin vielä seuraan 
kaksi uutta jäsentä.

1408
 

Jäsenkunta kutsuttiin toukokuussa myös VTSVYTEK-yliopistovaliokunnan illanviettoon, kohteena 
oli tällä kertaa ravintolalaiva Faros. Seuran epävirallinen kesäkuinen syntymäpäiväillanvietto kakun 
ja kuohuviinin kera järjestettiin jälleen Ateljeessa, ja elokuista terassi-iltaa varten kokoonnuttiin 
toistamiseen ravintolalaiva Farokseen.

1409
 

Syyskauden 2014 suurtapahtuma ja johtokunnan kuukausien talkootyön tulos oli TYP2014, valta-
kunnalliset Teknologiayrittäjyyspäivät Vaasassa. Vaasan Teknillinen Seura oli tapahtuman järjestä-
mispäävastuussa ja kokosi mukaan omien jäsentensä lisäksi useita erilaisia osanottajaryhmiä, ku-
ten Tekniikan akateemiset TEKin yrittäjyys-, yliopisto- ja teekkarivaliokunnat, alueseurat ja kerhot, 
Yrittäjäklubin sekä Suomen Ekonomien yrittäjäryhmän. Kaikkiaan päiville osallistui yli 200 osanot-
tajaa, VTS:n johtokunnan talkooydinryhmä puheenjohtaja Johanna Ahopelto, ilmoittautumisvas-
taava Ilkka Raatikainen ja rahastonhoitaja Jussi Sievänen vastasivat käytännön järjestelyistä ennen 
tilaisuutta, ja koko seitsenhenkinen johtokunta kahden teekkarijäsenensä kanssa otti vapaata töis-
tään ja opinnoistaan osallistuakseen kaksipäiväisen tapahtuman talkoisiin myös paikan päällä.

1410
  

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunnan jäsenistä Johanna Ahopelto ja Ilkka Raatikainen neuvotteli-
vat Teknologiayrittäjyyspäivien puhujat sekä tapahtuman tilat ja rahoituksen, Johanna Ahopelto 
mm. ylläpiti tapahtuman omia Internet- ja Facebook-sivuja sekä Twitter-tiliä, kuvitti ja taittoi kai-
ken jaetun painomateriaalin mukaanlukien kutsut, mainokset, ohjelmalehtisen, messukassit ja 
osallistujanimikyltit, sekä laati tapahtumassa jaetun VTS95-historiikkisupplementin; ilmoittautu-
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misvastaava Ilkka Raatikainen vastasi yhteydenpidosta useimpiin puhujiin ja rahastonhoitaja Jussi 
Sievänen koodasi tekstiviestiseinän, jonka toiminnasta hän vastasi koko kaksipäiväisen tilaisuuden 
ajan.  
 

 
Kuva 78 TYP2014, valtakunnalliset Teknologiayrittäjyyspäivät Vaasassa 

 
 

Koko johtokunta, edellä mainittujen Ahopellon, Raatikaisen ja Sieväsen lisäksi sihteeri Petter Ojala, 
varapuheenjohtaja Sauli Jäntti, isäntä Timo Alho, saunavastaava Tero Törmä sekä teekkariasiamies 
Tytti Niemi ja Tutti ry:n puheenjohtaja Antti Greggilä, osallistui messukassien täyttämiseen ja tava-
roiden kuljettamiseen tapahtumapaikalle elokuvateatteri Gloriaan. Teekkariryhmä Tytti Niemen 
johdolla vastasi ilmoittautumispisteestä sekä äänentoistosta, ja Tekniikan akateemiset TEKin jo 
Göteborgiin muuttanut alueasiamies, diplomi-insinööri Minna Blomster juonsi tilaisuuden sujuvasti 
molempia kotimaisia kieliä käyttäen.  

Ensimmäistä kertaa Vaasan Teknillisen Seuran historiassa sen järjestämää tapahtumaa rahoitettiin 
yrityssponsoreiden antaman tuen lisäksi myös puheenjohtajan tarkoitusta varten säätiöiltä ja ra-
hastoilta anomilla ja saamilla apurahoilla: Gustav Swanljungin Säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahas-
to ja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto tukivat tilaisuuden järjestämistä. Suu-
ren taloudellisen riskin ottanut Vaasan Teknillinen Seura sai satojen tuntien talkootyön jälkeen 
paitsi katettua tilaisuuden kulut, myös hieman säästöjä tulevaisuuden varalle.

1411
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Kuva 79 Valtakunnalliset teknologiayrittäjyyspäivät TYP2014 Vaasassa, 16-osaiseksi haita-
riksi taitetun ohjelmalehtisen aikataulusivu

1412
 

 
 

 
Kuva 80  Vaasan Teknillisen Seuran 95-vuotisjuhlakutsu 
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Parinkymmenen vuoden takainen 
rahattomuus ja kuluneiden vuosien 
vähävaraisuus tuntui voitetulta, ja 
johtokunta pystyi katsomaan tulevai-
suuteen luottavaisin mielin. Seuran 
talouden määrittävänä tekijänä oli 
vuosien ajan ollut vahva, 2000-luvulla 
hajautettu ja huolellisesti hoidettu 
stipendirahasto, jonka tuottoja ei voi-
nut sääntöjen mukaan käyttää toimin-
taan, ja lähes tyhjä ”postimerkkikassa” 
eli toimintatili. Jotta tilanne säilyisikin 
suotuisana, johtokunta päätti sijoittaa 
10 000 euroa asuntorahastoon erityi-
sesti 100-vuotisjuhlia varten, ja jatkaa 
säästäväistä taloudenpitoa myös tule-
vaisuudessa. 

Vaasan Teknillisen Seuran ainaisjäsenmäärän ylitettyä jäsenmaksuvelvollisten määrän ja jäsenmak-
suvelvollisista suuren osan laiminlyötyä jäsenmaksuvelvoitteensa 1990-luvun alussa ei seuran 
toimintatilille ollut päässyt kertymään varoja toiminnan järjestämistä varten, vaan kaikkeen oli 
etsittävä rahoitus muualta, mikä ei aina motivoinut toimijoita. Oli jo koettu vaikeaksi saada aina 
uusia johtokunnan jäseniä opettelemaan, että seura tarjosi tilaisuuden esitellä yritysvierailukoh-
teen tuotteita ja palveluita maksukykyiselle kohdejoukolle, ei suinkaan kerjännyt päästä visiitille 
oma pullapussi mukanaan. 

Kuva 81 VTS95-juhlat lokakuussa 2014 Cantaressa
1413
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Vaasan Teknillisen Seuran 95-vuotisjuhlia vietet-
tiin jo totuttuun tapaan juhlahuoneisto Canta-
ressa. Musiikista vastasi jälleen Gottfrid Trio ja 
puheenjohtaja Ahopelto laati tilaisuuteen kat-
sauksen seuran siihenastisiin 95 toimintavuo-
teen. Juhlan kustannukset pyrittiin pitämään 
mahdollisimman alhaisina ja kattamaan suuri 
osa kuluista talkootyöllä, mutta silti johtokunta 
sai myös moitteita liian kalliiksi koetusta illallis-
korttihinnasta – vaikka pelkkä isäntä Timo Alhon 
kilpailuttaman pitopalvelun osuus budjetista oli 
illalliskorteilla koottua summaa korkeampi. Juh-
laan saapui kuitenkin yli 70 juhlavierasta, vaikka 
johtokunta kokikin, että suuri osa jäsenkunnasta 
oli yhä harvemmin halukas maksamaan järjeste-
tyistä tilaisuuksista. 

Vaasan kaupunginorkesterin kannatusyhdistys Bravo! kutsui marraskuussa 2014 puheenjohtajansa 
Viljo Jaakkolan, Vaasan Teknillisen Seuran ainaisjäsenen, välityksellä jälleen VTS:n jäsenkuntaa 
tutustumaan taidemusiikkiin. Tällä kertaa Vaasan kaupunginorkesteri soitti teemoin "Nuoret virtu-
oosit", ja diplomi-insinööri Jaakkolalta sai varata jopa kaksi maksutonta lippua jäsentä kohti. Oh-
jelmassa oli Rautavaaraa, Tšaikovskia ja Beethovenia.

1414
  

Pikkujoulut yhdistettiin joulukuussa TEK-iltaan ja vastavalmistuneiden diplomi-insinöörien illallisti-
laisuuteen, jotka järjestettiin ravintola Fransmannissa. Vaalikokoukseen puolestaan kokoonnuttiin 
Wärtsilän Runsorin toimipisteeseen.

1415
  

Talkootyöntäyteisen vuoden jälkeen johtokuntaan tuli muutaman vuoden pysyvyyden jälkeen 
huomattavasti uusia jäseniä, kun sihteeri, isäntä ja saunavastaava vaihtuivat. Samalla muokattiin 
sääntöjen määrittelemää ”jäsen”-nimikettä uusiksi, saunavastaavasta tuli nyt jäsentilaisuusvastaa-
va.

 
Osallistumisaktiivisuus johtokunnan kokouksiin valitettavasti kärsi, sillä uusista johtokuntajäse-

nistä kaksi ei muiden kiireidensä vuoksi ehtinytkään osallistumaan johtokuntatyöskentelyyn.  

Jopa seitsemänhenkinen johtokunta on haavoittuvainen, elleivät sen kaikki jäsenet koe läsnäolo-
aan ja osallistumistaan tarpeelliseksi. Talkootyön epätasainen jakautuminen turhauttaa aktiiviset 
jäsenet ja saattaa kuormittaa heidätkin lopulta pois vain muutaman hengen harteille jäävistä tal-
koista.

1416
 Tämä altistaa yhdistyksen koko toiminnan vaaralle, sillä ilman tekijöitä ei ole tilaisuuksia, 

ja ilman jäsentilaisuuksia ei lopulta ole jäseniä.  

Myös Vaasan Teknillinen Seura on kokenut tällaisia lopunaikoja enteilleitä kausia historiansa aika-
na, 1930-luvun suvantovuosista, jolloin ei muistettu tarkastaa tilejä sen enempää kuin niitä pitää-
kään 1990-luvun hiljaiseloon, jolloin ei aina monimutkaisten ja toteutumatta jääneiden kiertokir-
jesähköpostisuunnitelmien myötä muistettu tiedottaa harvakseltaan järjestetyistä tilaisuuksista 
jäsenkunnalle.  
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Markkinointi ei ole turha toiminto yhdistyselämässäkään; kuten Vaasan Teknillisen Seuran iäkäs 
jäsen totesi ensimmäistä neliväristä jäsentiedotetta kädessään pitäen silloiselle seuran tiedottaja-
isännälle vuonna 1999: ”on se kiva että seura heräsi taas henkiin”. Olihan se hengissä ollut, mutta 
sen verran henkitoreissaan, ettei ollut tavoittanut, ehkä ei edes varsinaisesti tavoitellutkaan, koko 
jäsenkuntaansa. Tuolloin ei kaikilla vielä ollut sähköposteja, nyt käytetään innokkaasti sosiaalista 
mediaa, mutta läheskään kaikki, edes aktiiviset jäsenet, eivät ole tavoitettavissa sen kautta.  

Sähköpostilistansa kautta Vaasan Teknillinen Seura tavoittaa noin kolmanneksen jäsenistään. Kos-
ka listalle liittyminen on vapaaehtoista, eivät kaikki joko saa aikaiseksi tai edes halua liittyä sille: 
osa pelkää roskapostia, osa ei muista päivittää muuttunutta työsähköpostiosoitettaan, osalle se 
nelivärinen, nelisivuinen paperikirje neljästi vuodessa on mukava muistutus seuran olemassaolos-
ta. 

Waasan Sijoitus 2015 -tapahtuma kokosi jo kuudettatoista kertaa Vaasan Teknillisen Seuran jäsen-
kuntaa yleisöönsä. Tiedotteen puheenjohtajan palstalla todettiin, että seura oli ollut mukana alus-
ta saakka, ja arveltiin, että eiköhän tämä yhteistyö jatku seuraavanakin vuonna. Kuten jatkuikin: 
Pohjanmaan Expo tarjosi useana vuonna VTS:n jäsenmaksutilisiirtojen postituksen, mutta puheen-
johtajan saatua neuvotelluksi Tekniikan akateemiset TEKin kerho- ja alueseurapäivillä vuosikym-
menten takaiseen yhteistyösopimukseen vedoten tiedotetulostuksen ja -postituksen TEKin mak-
settavaksi, saatiin vuosina 2015 ja 2016 ensimmäisiä kertoja seuran jäsenkunnalle jaettavaksi 
Suurmessulippuja.

1417
  

Perinteikkään Ystävänpäiväkisan kanssa taas ei yhteistyö jatkunutkaan: seitsemästoista laji oli 
vuorossa vuonna 2015, mutta kilpakumppanit eli Vaasan Ekonomit päättivät viikkoa ennen kisaa 
antaa Vaasan Teknilliselle Seuralle luovutusvoiton ja lopettaa kokonaan kisaamisen seuran kanssa. 
VTS:n johtokunta ei silti antanut pienten takaiskujen (kuten vastustajan puuttumisen) häiritä, vaan 
Wii-golf-kisa pelattiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti VTS1 vastaan VTS2 -joukkuein, ja jompi-
kumpi VTS voittikin. Lisäksi VTS-joukkueissa oli niinkin paljon ekonomeja, että periaatteessa olisi 
niin haluttaessa voitu järjestää kisa seuran ekonomeja vastaan joukkuejäsenarvonnan sijasta. Pää-
asiana pidettiin sitä, että hauskaa oli, eikä perinne päässyt katkeamaan, se vain muokkautui hie-
man.

1418
  

Vuosikokous järjestettiin vuonna 2015 Novafloor Oy:n tiloissa Vaskiluodossa. Toimitusjohtaja Mar-
kus Myllymäen isä Jarmo Myllymäen kiinnostavan yritysesittelyn päätteeksi vietettiin Vaasan Tek-
nillisen Seuran vuosikokousta seuran tuoreen isännän, Maarit Vesapuiston leipomia kääretorttuja 
nauttien.

1419
 

Vaasan Teknillinen Seura jatkoi tavanomaisesta poikkeavien kurssiensa sarjaa järjestämällä vaali-
kokouksen toiveen mukaisesti huhtikuussa suklaakurssin Ateljeessaan perinteisen drinkkikurssin 
sijaan. Kouluttajaksi saapuu Anne Nymark SuklaaParatiisi Oy:sta. Suklaakurssin aikana käytiin läpi 
kaakaopavun muodonmuutos suklaaksi maistelen samalla kuutta erilaista tummaa suklaata, ja 
kurssin lopuksi nautittiin kolme täytekonvehtia vahvan kahvin kera. Suklaakurssin 21 osallistujaa 
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pääsivät nauttimaan hienoista makuelämyksistä. Lisäksi pidettiin ex tempore -jäsenkokous, jotta 
seura sai virallisesti riveihinsä uuden jäsenen.

1420
  

Huhtikuussa 2015 järjestettiin myös ydinvoimailta Vaasan yliopistossa. Illan puhujaksi oli kutsuttu 
Helsingistä Energiateollisuus ry:stä ydinvoima-asiantuntija, Energiafoorumi ry:n pääsihteeri Lauri 
Muranen, ja ydinvoimailtaan osallistui yli 40 kiinnostunutta kuulijaa ja keskustelijaa.

1421
 

Toukokuisena kevätekskursiokohteena oli myös Teknologiayrittäjyyspäivät TYP2014:ssä esillä ollut 
Kyrö Distillery Company Isossakyrössä. Matkaan lähdettiin yhdessä Merenkurkun Insinöörien kans-
sa täydellä bussilla Kasarmin kentän vierestä Korsholmanpuistikolta. Tislaamokierroksen aikana 
tutustuttiin entisen meijerirakennuksen ja Kyrö Distillery Companyn historiaan sekä tislaamiseen, 
ja kierroksen päätteeksi maisteltiin talon tuotteita ohjatusti.

1422
 

Jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan juhlistettiin Vaasan Teknillisen Seuran toukokuista synty-
mäpäivää vasta kesäkuussa vapaamuotoisen illanvieton merkeissä. Aiemmista tiedotuksista poike-
ten johtokunta päätti suhtautua skeptisesti sääennusteisiin ja jättää ”sateen kuitenkin sattuessa” 
mölkkypelin väliin ja kutsua osallistujat suoraan Ateljeeseen isännän leipomaa kakkua syömään ja 
mitä moninaisimmista asioista keskustelemaan.

1423
 

Elokuussa 2015 kokoonnuttiin nytkin aloittelemaan syyskautta terassi-illan merkeissä. Vaasan 
ravintolamaailma oli kuluneen vuoden aikana osoittautunut kovin muuttuvaiseksi luonteeltaan, 
joten lopullinen kokoontumispaikka ilmoitettiin ainoastaan sosiaalisen median kautta. LittlePub 
torin laidalla oli pystyssä vielä elokuussa ja tarjosi ilmoittautumisvastaava Ilkka Raatikaisen neuvot-
telutyön tuloksena seurueelle alennustakin. Tiedotteissa luvattiin seuran tarjoavan yhdet, paitsi jos 
paikalle tulee vähän väkeä. Koska 12 todettiin seuran kokonaisjäsenmäärään nähden "riittävän 
vähäksi" osanottajamääräksi, tarjosi seura lupauksensa mukaisesti kahdet oluet, limonadit tai 
siiderit.

1424
 

VTSVYTEK-yliopistovaliokunnan tapaamiseen kokoonnuttiin 1h + k -ravintolaan syyskuussa 2015. 
Tekniikan akateemiset TEK tarjosi iltapalan, isäntänä oli asiamies Daniel Valtakari. Yritysvierailu-
kohteena oli lokakuussa LumiTar Oy, isäntänä siellä markkinointijohtaja Ismo Aukee.

1425
 

VTS&TEK-ilta järjestettiin lokakuun lopussa tutustumalla Bock’s Corner -ravintolaan, panimoon ja 
UPC Printiin toimitusjohtaja Sture Uddin johdolla. Yritysvierailun jälkeen päästiin maistelemaan 
panimon tuotteita buffet-ruokailun ohessa ravintolan juhlasalissa. Tekniikan akateemiset TEK tar-
josi jo totuttuun tapaan ruoan ja ruokajuoman, isäntänä TEKin puolesta oli alueasiamies Petri Par-
tanen Tampereelta. Paikalle saapui yli 70 VTS:n ja/tai TEKin jäsentä. Ilta yritys- ja tuote-esittelyi-
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neen oli kiinnostava, ja uusia jäsenhakemuksiakin saatiin käsiteltäviksi. Yhtään drinkkilippuakaan ei 
päässyt menemään hukkaan, sen verran tehokkaasti joukkue "ylijäämän" keskenään iltapalan 
jälkeen jakoi.

1426
 

Akava-päivästäkin saatiin pitkästä aikaa tieto Vaasan Teknillisen Seuran johtokunnalle jäsentilai-
suusvastaava, insinööri Raimo Sillanpään kautta. Vaasan pääkirjaston Draama-salissa järjestettiin 
marraskuussa keskustelutilaisuus ”Uudistumalla työtä, kehitystä ja hyvinvointia”, ja seura tiedotti 
siitä jäsenkunnalleen.

1427
 

Tutti ry täytti 25 vuotta, ja johtokunta päätti valmistaa lahjaksi teekkariyhdistykselle sopivat pu-
heenjohtajan käädyt. Jaloviinapullon korkkien saaminen Altialta vaati puheenjohtajalta pitkähköt 
neuvottelut, mutta lopulta lähetys saapui Vaasaan. Seuran isäntä Maarit Vesapuisto porasi kork-
keihin puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti reiät, ja puheenjohtaja Johanna Ahopelto ompeli kää-
dyt kokoon lahjoitettaviksi Tutti ry:n marraskuisessa vuosijuhlassa silloisen Tutti ry:n puheenjohta-
jan, tekniikan ylioppilas Jens Renqvistin kaulaan ripustettaviksi. 

Pikkujoulut järjestettiin Vaasan 
Teknillisen Seuran Ateljeessa 
1920-luvun salakapakkatyyliin. 
Juhlatoimikunta esitti toiveen, 
että juhlaväki mahdollisuuksi-
en mukaan ottaisi illan teeman 
huomioon myös pukeutumi-
sessaan, vaikka tyylipoliiseiksi 
ei uhattu sentään heittäytyä. 
Vinkkejä kehotettiin tieduste-
lemaan juhlatoimikunnan pu-
heenjohtajalta eli rahastonhoi-
taja Jussi Sieväseltä.

1428
  

Alun perin ilmoitettu pikkujou-
lupaikka vaihtui, sillä vaikka 
1920-lukua leimasikin kieltolaki, ei VTS:n johtokunta pitänyt varaamansa juhlatilan B-oikeuksien 
lopulta puuttuessa järkevänä järjestää pikkujouluja aivan kieltolain hengessä... Ja koska paikka 
vaihtui, laskettiin samalla myös illalliskortin hinta 10 euroon. Pitopalvelutkaan eivät lopulta olleet 
kiinnostuneita parinkymmenen hengen juhlasta, joten tarjoilut järjestettiin johtokunnan talkoo-
voimin.

1429
 

Seuran perinteitä kunnioittaen rahastonhoitajan laatiman tietovisan lisäksi illan mittaan seurattiin 
mm. 1920-luvun onnistuneita ja vähemmän onnistuneita keksintöjä TV-ruudulta; kokoontuihan 
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Vaasan Teknillinen Seura vuonna 1926 kuuntelemaan ensimmäistä kertaa radiolähetystä Vaasassa. 
Illan todettiin olleen mitä mukavin ja seuran parasta – ja pääkokki eli rahastonhoitaja Sievänen oli 
onnistunut hienosti ruokavalmisteluissa. Puheenjohtaja Ahopelto vastasi jälkiruokien lisäksi juhlati-
lan koristeluista ja ilmoittautumisvastaava Raatikainen juhlajuomista.

1430
 

Vaalikokoukseen kokoonnuttiin joulukuussa 2015 logiikka- ja automaatioalan erikoisyritys Oy Es-
carmat Ltd:iin. Isäntänä toimii Vaasan Teknillisen Seuran silloinen sihteeri, tuotantojohtaja Nora 
Möttönen. Vuoden viimeiseen Vaasan Teknillisen Seuran jäsenkokoukseen eli perinteisiin Ateljeen 
siivoustalkoisiin saapui perin harvalukuinen joukko joulun alla, Ateljeen ikkunaan viritettiin jälleen 
jouluvaloista VTS:n nimikirjaimet morseaakkosin joulunajan kunniaksi.

1431
  

Vaasan Teknillinen Seura lahjoitti 1.12.2015 hallinnoimastaan Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri 
Reino Ignatiuksen stipendirahastosta 10 001 euroa Vaasan yliopiston rahastoon kohdennettuna 
tekniikan alalle. Allekirjoitustilaisuus järjestettiin Vaasan yliopistossa joulun alla 2015. Koska vain 
yli 10 000 euron lahjoituksen saattoi kohdentaa tietylle tieteenalalle, Vaasan Teknillinen Seura 
päätti kerätä lahjoituksia yhteen, jotta myös tätä pienemmät lahjoitukset voisi halutessaan koh-
dentaa tekniikan alalle VTS:n rahankeräyksen kautta. Vaasan Teknillinen Seura haki ja sai Pohjan-
maan poliisilaitokselta rahankeräysluvan tähän tarkoitukseen.

1432
 

Kevätkauden 2016 ensimmäisessä jäsentilaisuudessaan tammikuussa VTS tutustui Vaasa Hacklab 
ry:n toimintaan. Seuran tuore sihteeri Miika Pietilä esitteli Hackerspace/hacklab-toimintaa maail-
manlaajuisesti ja paikallisesti. Samalla tutustuttiin Vaasa Hacklabin toimintaan ja projekteihin.

1433
 

Vuoden 2016 ystävänpäiväkisalajiksi valikoitui yhdistetty olut- ja colatunnistus. Joukkueina tänä 
vuonna olivat Vaasan Teknillinen Seura ja Tutti ry, ja kukin joukkuejäsen sai valita, kumpaa juoma-
lajia maisteli, vai toimivatko makunystyrät molempien juomien suhteen. Yhteistuloksen keskiarvo 
ratkaisi kisan voittajajoukkueen. Tunnistettavana oli viisi erilaista olut- ja viisi colajuomaa, ja kisa-
paikkana toimi VTS:n Ateljee. Tulos: VTS 2,50 – Tutti 1,25. Kisan päätteeksi pidetyssä jäsenkokouk-
sessa seuraan valittiin kaksi uutta jäsentä (Tutin joukkueesta).

1434
 

Pohjanmaan Expo tarjosi Vaasan Teknillisen Seuran jäsenkunnalle sijoitustapahtumalippujen lisäksi 
liput Vaasa EnergyWeekin yhteydessä järjestettyyn Energy & Buildings -tapahtumaan. Vuosikoko-
uksessa Vaasan Käyttöautossa korjaamopäällikkö Niklas Lövmark esitteli Käyttöauton liiketoimin-
taa ja elämää sekä kierrätti osallistujia Käyttöauton tiloissa. VTS tarjosi isäntänsä Maarit Vesapuis-
ton leipomaa kääretorttua kokousosallistujille, kokousisäntien kanssa kun oli sovittu pelkästä kah-
vitarjoilusta.

1435
 

Tekniikan akateemiset TEK järjesti huhtikuun alussa Tritonian Nissi-salissa yhteistyössä Vaasan 
Teknillisen Seuran ja Vaasan yliopiston kanssa opetuksen kehittämisen työpajan, jossa pohdittiin, 
mitä tekniikan alan vastavalmistuneiden palaute kertoo ja tuottaako yliopistokoulutus työelämässä 
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tarvittavaa osaamista. Työpajan tavoitteena oli myös tunnistaa koulutuksen keskeisiä kehittämis-
kohteita ja hyviä käytänteitä sekä verkottaa aiheesta kiinnostuneita. Tilaisuus lounastarjoiluineen 
oli maksuton ja tervetulleita olivat kaikki tekniikan yliopistokoulutuksen kehittämisestä kiinnostu-
neet.

1436
 

Tekniikan akateemiset TEKin yliopistoyhdistykset ja yliopistovaliokunta kokoontuivat Vaasan Tek-
nillisen Seuran ja sen yliopistovaliokunnan, VTSVYTEKin, vieraiksi Vaasaan huhtikuun alkupuolella. 
Kolmipäiväisen seminaarirupeaman yhteydessä organisoitiin myös VTS97½-juhlien kenraaliharjoi-
tus eli illallinen tehdaskierroksineen Kyrö Distillery Companyssä. Mimmiäkin täytettiin voittoisalla 
maailman parhaalla ginillä riittävän moneen otteeseen, ja seuran ”kunnianeito” pääsi poseeraa-
maan Kyrönmaan Matkailunedistämiskeskuksen Facebook-sivuille. Järjestäjien, puheenjohtaja 
Johanna Ahopellon, jäsenhankintavastaava Ilkka Raatikaisen, isäntä Maarit Vesapuiston ja VTSVY-
TEKin varapuheenjohtaja, professori Timo Vekaran iloksi myös vieraat viihtyivät hyvin ja kiittelivät 
kaikkea vierailunsa aikana kokemaansa.

1437
 

Vaasan Teknillisen Seuran yliopistovaliokunta VTSVYTEK oli päävastuussa huhtikuisesta Vaasan 
yliopiston tiloissa järjestystä kaikille VTS:n jäsenille avoimesta seminaarista, jonka aiheena oli Yli-
opistojen osaamisen ja innovaatiotoiminnan edellytysten kehittäminen. Vaasan yliopiston varareh-
tori Jari Kuusisto kertoi Vaasan yliopiston strategiasta ja profiilista, VTS:n puheenjohtaja Johanna 
Ahopelto Vaasan Teknillisen Seuran roolista alueen tekniikan kehityksessä ja VTS:n sihteeri Miika 
Pietilä Hacklabista ja tekemisen kulttuurista. Vaasan yliopiston henkilöstöjohtaja Auli Kinnusen 
aiheena oli osaamisen johtaminen yliopistossa ja johtaja Jari Jokinen Tekniikan akateemiset TEKistä 
käsitteli osaamista tulevaisuuden Suomessa. VTSVYTEKin varapuheenjohtaja, professori Timo Ve-
kara vastasi tilaisuuden yhteenvedosta ja palautekeskustelusta.

1438
 

Huhtikuussa 2016 kokeiltiin myös aivan aiemmasta poikkeavaa toimintaa: Vaasan Teknillisen Seu-
ran isäntä Maarit Vesapuisto järjesti pukukorukurssin. Tusinan verran jäseniä pujotteli mm. lasi- ja 
keraamisia helmiä vaijeriin Ateljeessa järjestetyssä tilaisuudessa.

1439
 

Pohjanmaan Expo lahjoitti pitkän yhteistyön kunniaksi Vaasan Teknilliselle Seuralle 50 Suurmessu-
lippua jaettavaksi jäsenille; sijoitustapahtumaliput seura on saanut koko jäsenkunnalleen kyseisten 
messujen alusta saakka. Suurmessulipuista ilmoitettiin sähköpostilistan, www- ja Facebook-sivujen 
välityksellä, ja kaikki liput jaettiin Ateljeesta, ensimmäiset jäsentilaisuuksien yhteydessä ja loput 
Ateljeen postilaatikon kautta.

1440
  

Tekniikan akateemiset TEKin valtuuston kevätkokouksessa Lappeenrannassa ”Vaikuttavat vaasalai-
set Vaiva” eli kyseisen kokouksen vaasalaisedustajat filosofian tohtori, kauppatieteiden tohtori 
Johanna Ahopelto, tekniikan tohtori Ilkka Raatikainen ja teekkari Joel Reijonen yhdessä teekka-
riyhdysmies Tytti Niemen kanssa teki lyhyen mutta tehokkaan historiansa ensimmäisen yhteisen 
valtuustoaloitteen: matematiikan, luonnontieteiden ja kielten opintojen houkuttelevuus. Aloite 
poiki myös toisen aloitteen jatkokseen, kun TEKin Kokoomuksen valtuustoryhmä valtuutti Johanna 
Ahopellon yhdessä ryhmän sihteerin, diplomi-insinööri Lars Miikin kanssa muotoilemaan lisäksi 
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aloitteen matemaattis-luonnon tieteellisten aineiden kiinnostavuuden lisäämiseksi esimerkiksi 
kilpailun avulla.

1441
 

Syynä molempiin aloitteisiin oli monen jakama huoli pitkän matematiikan lukijoiden määrän huo-
lestuttavasta laskusta, johon liittyy matematiikan kirjoittaneiden määrän jatkunut väheneminen. 
Samaan asiaan Tekniikan akateemiset TEKin edeltäjä Suomen Teknillinen Seura oli kiinnittänyt 
huomiota jo vuonna 1967

1442
. Kielellisten valmiuksien nouseminen huolenaiheeksi aiheutui erityi-

sesti siitä, että yhä suurempi määrä opinnoista myös tekniikan alalla suoritetaan englanninkielisinä 
– ellei opiskelijalla ole riittäviä kielellisiä valmiuksia sekä omassa äidinkielessään että opetuskieles-
sä, vaarantaa se oppisisällön omaksumisen ja soveltamisen työelämässä. 

Perinteisen kevätekskursion kohteena Vaasan Teknillisen Seuran 97. vuosipäivänä toukokuussa 
2016 oli tarkoitus olla Jalasjärvi ja siellä Ejendals sekä Koja. Poikkeuksellisesti ekskursio päädyttiin 
perumaan vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Seuran epävirallista syntymäpäiväillanviettoa jouduttiin 
myös erinäisten logististen yhteensattumien ja päällekkäisten matka- ja kokousvarausten vuoksi 
siirtämään, samoin sijoitusiltasarjan ensimmäistä luentoa, joten molemmat viimeksi mainitut tilai-
suudet järjestettiin kesäkuussa yhdistyksen Ateljeessa yhtäaikaisesti. Uusi päivä oli ilmeisesti alun 
perin suunniteltuja sopivampi, sillä paikalle kuulemaan isäntä Maarit Vesapuiston leipoman syn-
tymäpäiväkakun kera Floridan asuntosijoitusmarkkinoista tekniikan tohtori Kari Luoman omien 
kokemusten kautta saapui 18 jäsentä.

1443
 

Vaasan Teknillisen Seuran rahastonhoitaja Jussi Sievänen valmisteli seuralle kesäisen saunaillan. 
Työn alla oli nyt mahdollisuus päästä testaamaan Tutti ry:n kaksfooninkista peräkärrysaunaa, jonka 
rakentamista myös VTS oli ollut mukana sponsoroimassa, ja Jussi innokkaasti rakentamassa. Tarkka 
saunomispaikka ilmoitettiin seuran www-sivuilla, Facebook-ryhmässä ja sähköpostilistan kautta, 
sillä se ei ollut ehtinyt varmistua vielä kevään kolmannen tiedotteen mennessä painoon.

1444
  

Tiedotteessa luvattiin, että viimeistään uudeksi ilmoittautumisvastaavaksi nimitetty seuran isäntä 
Maarit Vesapuisto kyllä kertoisi saunomispaikan ilmoittautujille. Pitkän harkinnan jälkeen johto-
kunta totesi helpoimmak-
si ja kustannustehokkaim-
maksi saunan sijoituspai-
kaksi yliopiston saunan 
pihan: suihkutilojen jär-
jestäminen uhkasi kaataa 
koko tapahtuman. Lopulta 
paikalle saapui ilmoittau-
tuneiden lisäksi muutamia 
ex tempore -tulijoitakin, 
ja tilaisuus osoittautui 
onnistuneeksi.

1445
 

                                                           
1441  http://www.vaasanteknillinenseura.fi/index.html 
1442  Teknillinen Aikakauslehti 1967i: 20 
1443  www.vaasanteknillinenseura.fi/Tilaisuudet/tapahtumakalenteri.html 21.7.2016 
1444  www.vaasanteknillinenseura.fi/Tilaisuudet/tapahtumakalenteri.html 17.8.2016 
1445  www.vaasanteknillinenseura.fi/Tilaisuudet/tapahtumakalenteri.html 17.8.2016 
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Elokuussa 2016 kokoonnuttiin jo perinteiseen tapaan terassi-iltaan suunnittelemaan yhdessä syys-
kauden tapahtumia ja keskustelemaan niin tekniikasta kuin maailman menoista yleensäkin. Lisä-
tiedot tästäkin tapahtumasta luvattiin www.vaasanteknillinenseura.fi-sivujen sekä seuran Face-
book-sivun ja sähköpostilistan kautta lähempänä tilaisuutta. Totuttuun tapaan muistutettiin myös 
säävarauksesta: kaatosateen sattuessa luvattiin etsiä sopiva sisätila.

1446
 Järjestäjien iloiseksi yllä-

tykseksi jälleen paikalle saapui ilmoittautuneiden lisäksi muutama muukin jäsen. 

Sijoitusilta 2: yritysanalyysi taseen näkökulmasta järjestettiin syyskuussa 2016 Ateljeessa. Tarjolla 
oli käytännönläheistä näkökulmaa taseen tulkitsemiseen, ja VTS:n oma toiminnantarkastaja, dip-
lomi-insinööri Mika Niskanen kertoi omista kokemuksistaan ja jakoi näkemyksiään aiheesta Vaasan 
Teknillisen Seuran sijoitusmaailmasta kiinnostuneille jäsenille. Pitkästä aikaa myös yksi Vaasan 
Ekonomien jäsen osallistui VTS:n tilaisuuteen.

1447
 

Sijoitusilta 3: Vaasan yliopiston varainkeruu järjestettiin seuraavalla viikolla, samaten Ateljeessa. 
Tarjolla oli nyt informaatiota ja takkamakkaraa, ja Vaasan yliopiston yhteyspäällikkö Mika Palosaari 
kertoo yliopiston varainhankintakampanjasta sekä vastasi lahjoittamista koskeviin kysymyksiin. 
Tällä kertaa paikalle kertyi vain seitsemän keskustelijaa.

1448
 

 

Kuva 82 Vaasan Teknillisen Seuran VTS97½-juhlat Maaherran talossa lokakuussa 2016 

                                                           
1446  www.vaasanteknillinenseura.fi/Tilaisuudet/tapahtumakalenteri.html 26.8.2016 
1447  www.vaasanteknillinenseura.fi/Tilaisuudet/tapahtumakalenteri.html 8.10.2016 
1448  www.vaasanteknillinenseura.fi/Tilaisuudet/tapahtumakalenteri.html 8.10.2016 
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Vuoden 2016 jäsentilaisuuskohokohtana järjestettiin VTS97½-juhla lokakuun puolivälissä Vaasan 
kaupungin edustustiloissa eli Maaherrantalossa. Juhlapuheet rytmittivät kolmen ruokalajin illallis-
ta, ja puheenjohtaja Ahopellon 100-vuotishistoriikin ennakkokatsauksessa muisteltiin seuran toi-
mintaa suunnaten katse tulevaisuuteen.

 1449
  

Yli 60 vierasta kokoontui juhlimaan VTS:n 100-vuotisjuhlien kenraaliharjoituksiin. Juhlapuheen piti 
Vaasan kaupunginjohtaja Häyry. Lisäksi 120-vuotias Tekniikan akateemiset TEK toi tilaisuuteen 
lahjoituksensa Vaasan yliopiston varainhankintakampanjaan. 

Marraskuussa Vaasan Teknillisen Seuran jäsenet tutustuivat kesällä valmistuneeseen Elisa Stadio-
niin. Tommi Pullola esitteli kiinnostuneelle kuulijakunnalle rakennusta, sen tekniikkaa sekä tarjon-
taa. Ja joulukuisen vaalikokouksen yhteydessä seuran jäsen Reijo Kallio kertoi talkootyönä raken-
netulla viikinkiveneellä tekemästään matkasta Euroopan halki takaisin Vaasaan; vene myytiin 
vuonna 2001 Pohjanmaan museolle. Ateljeen siivoustalkoot järjestettiin perinteiseen tapaan jou-
lukuun puolivälissä.

1450
 

Syyskautta värittivät valitettavasti myös taloyhtiön pyrkimykset laskea Ateljeen lämpötila 8–12 
asteeseen, milloin energiansäästön, milloin vaikkapa mahdollisen kondenssivesiongelman nimissä, 
vastoin yhtiöjärjestyksen mukaista käyttötarkoitusta (”ateljeevarasto”) ja yli neljänkymmenen 
vuoden aikana ja jo edellisen omistajan, akvarellitaiteilija Nandor Mikolan aikana vakiintunutta 
käytäntöä. Johtokunnan aikaa ja energiaa kului huomattavasti sähköpostitse saatuihin, jopa hyvin-
kin aggressiivisiin viesteihin reagointiin.  

Vuosikymmenten säästämisen ja suunnittelun jälkeen vuonna 2007 saatu oma kokoustila alkoi 
muuttua jopa rasitteeksi kiusanteolta vaikuttaneen kohtelun vuoksi: taloyhtiön koettiin haluavan 
säästää oikeudetta ja perusteetta yksittäisen osakkaan, Vaasan Teknillisen Seuran, kustannuksella 
sinänsä suhteellisen pieni vuosittainen lämmityskulu. Kerättyään vuosikausia mm. vesivastiketta 
tilaa harvakseltaan kerran-pari kuukaudessa käyttäneeltä seuralta alkoi taloyhtiö varoittamatta 
rinnastaa mm. monimetrisellä lämpöpatterilla, toimivalla takalla, wc-tiloilla, vesipisteellä, kaapeli-
televisioliittymällä ja kattoikkunoilla varustettua ateljeetilaa pelkäksi varastoksi.  

Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta ei silti ollut vielä valmis siirtymään taistelutta tästä ”taka-
huoneestaan” puhtaasti sosiaaliseen mediaan: oma kokous- ja arkistotila koettiin hyödylliseksi, 
tarpeelliseksi ja jopa välttämättömäksi. Tilan käytettävyyden edellytyksenä oli silti riittävä käyttö- 
ja säilytyslämpötila, joten neuvotteluita taloyhtiön isännöitsijän ja hallituksen puheenjohtajan 
kanssa jatkettiin. Ennen talven 2016 pakkasia Ateljeen lämpötila luvattiin palauttaa 20 asteeseen, 
mikäli taloyhtiön hallitus asian hyväksyisi. Tätä kirjoitettaessa voidaan todeta, että syyskaudella 
vallinneella suojasäällä parhaimmillaan +17 astetta toteutui, eikä taloyhtiön hallituksen päätökses-
tä raportoitu VTS:n johtokunnalle. Pienenä voittona yllättäen puhjenneessa kiistassa seuran vesi-
vastike poistettiin.  
  

                                                           
1449  www.vaasanteknillinenseura.fi/Tilaisuudet/tapahtumakalenteri.html 18.10.2016 
1450  www.vaasanteknillinenseura.fi/Tilaisuudet/tapahtumakalenteri.html 11.12.2016 
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47 % 

4 % 

49 % 

kyllä (264) ei (25) EOS (276)

10 TULEVAISUUDEN VUODET – MIKÄ ON PYSYVÄÄ  

 
 

Luottamushenkilöiden vapaa-ajallaan luotsaamat koulutustaustaiset 
yhdistykset toimintatapoineen ovat muuttuneet vuosi vuodelta paikasta 
riippumattomampaan suuntaan. Kun vielä 1920-luvulla Suomalaisen 
klubin takahuoneessa pidettyihin kuukausikokouksiin kutsuttiin lehti-
ilmoituksella tai postikortilla, on esimerkiksi vuosia Internet-sivujaan 
päivittänyt Vaasan Teknillinen Seura Facebookissa ja osa vuotuisista 
paperitiedotteistakin on korvattu sähköpostilistan kautta välitetyillä 
viesteillä. 

Vaikkapa 1920-luvulla kamppailtiin suomenkielisen koulutuksen puoles-
ta, mutta nyt voidaan keskittyä saavutettujen osaamisalojen vahvista-
misen puolesta toimimiseen. Enää ei johtokuntakaan viesti puhelinten 
puuttuessa sähkeitse vaan täydentää Dropbox-tiedostoja. Ja puheenjoh-
taja muistuttaa tekemisistä sähköpostein. 

 

 

10.1  Leipää ja sirkushuveja 

 

On mielenkiintoista, miten perinteisesti yhteiskunnallisesti vaikuttaviksi koetut tekniikan alan aat-
teelliset yhdistykset ovat kehittyneet aikojensa sikarintuoksuisista klubikabinettikokoontumisista 
sosiaalisen median keskellä jäsentensä mielenkiinnosta ja vapaa-ajasta kilpaileviksi sosiaalisiksi 
yhteisöiksi. Yhdistystoiminta on muuttunut. Mikä sen tulevaisuus jäsenkuntaa palvelevana vapaa-
ajanharrastus-, koulutus- ja verkostumistoimintana mahtaa olla? 

Vuoden 2014 kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin, tarvi-
taanko heidän mielestään TEKin kerhoja, itsenäisiä 
alueseuroja tai yritysyhdistyksiä. Kaikkiaan 565 vas-
taajasta 47 % vastasi myöntävästi, lähes puolella ei 
ollut näkemystä suuntaan eikä toiseen, ja vain 25 
vastaajaa, 4 %, katsoi toiminnan täysin turhaksi. Yli-
opistopaikkakunnilla asuneet vastaajat kokivat toi-
minnan suhteellisesti tarpeellisemmaksi kuin teolli-
suuspaikkakunnilla asuneet vastaajat, toisaalta muilla 
paikkakunnilla asuneista avastaajista yksikään ei vas-
tannut pitävänsä toimintaa täysin tarpeettomana, 

Tulevaisuuden 
vuodet  

uudet tuulet? 



 

322 

joskin heidän kyllä- ja EOS-vastauksensa jakautuivat lähes tasan. Tämä antaa toivoa siihen, että 
toiminnan jäsenlähtöisyydellä ja aktiivisella tiedotustoiminnalla teknillinen alueseura- ja kerhotoi-
minta löytää paikkansa myös tässä 2000-luvun yhteiskunnassamme. 

Yhdistystoiminta itsessään tarjoaa tilaisuuden, jäsenen oma valinta on, tarttuuko hän siihen. Yhdis-
tystoiminta on osa suomalaista yhteisöllisyyttä ja toimintakulttuuria ja aiheeseen liittyvä proble-
matiikka ajankohtaista. Vaikka osa kokee yhteisöllisyyden tärkeäksi, on jäsenpotentiaalissa aina 
myös niitä, joille ammatillisen verkottumisen kautta saavutettava yhteisöllisyys itsessään ei ole 
tärkeää.  

Yhteisöllisyyden kohtalo tulevaisuudessa on jatkuvasti muuttuva. Vuoden 2009 väitöskirjatutki-
mukseni, jolle tämä työ on jatkoa, vahvisti käsitystä siitä, että sosiaalinen tilaus konkreettisille 
yhteisöille ja henkilökohtaisille tapaamisille on yhä olemassa. On tärkeää, että yhdistystoimintaa 
on olemassa, vaikka vain tietona siitä, että jossain joku jaksaa yhä yrittää; pelkkä liitto työmarkki-
najärjestönä ei kata koko jäsenkunnan yhteisöllisyyden tarpeita. Paikallisyhdistys toimii erilaisessa 
rajapinnassa. 

The Professional Associations Research Network (PARN) on julkaissut useita ammatilliseen yhdis-
tystoimintaan liittyviä teoksia viime vuosina. Friedman ja Mason

1451
 luettelevat syitä tällaisen yh-

distyksen johtokuntajäsenyydelle vuoden 2006 tutkimuksessaan: 
1. jotta voisi jakaa kokemustaan ja osaamistaan, ”antaa takaisin” yhteisölle ja lisätä siten 

johtokuntatyön merkittävyyttä 
2. jotta voisi kehittää jäsenyyden ja yhdistyksen välistä yhteyttä entistä läheisemmäksi; hen-

kilökohtainen kiinnostus yhdistyksen tulevaisuudensuunnitelmien kehittämiseen; vaiku-
tusvalta ja johtokuntatyön mielekkyys 

3. jonkin tietyn alan tai alueellisen ryhmän näkemysten esilletuomista varten; jokin yksittäi-
nen tavoite; lähteminen mukaan johtokuntatyöhön, koska piti pyyntöä joko imartelevana 
tai velvoittavana 

4. statuskysymys, henkilökohtaisen edun tavoittelu; omien taitojen kartuttaminen tai uran 
edistäminen. 

Näistä Friedman ja Mason toteavat ryhmien 1 ja 2 olevan liittymismotivaation osalta positiivispe-
rusteisia, ryhmän 3 tavanomaisen ja ryhmän 4 negatiivisen.

1452
 Vastaavan jaottelun voi kärjistetysti 

tehdä myös kyselytutkimusteni
1453

 perusteella: kun yksi liittyy mukaan vain täydentääkseen ansio-
luetteloaan, toinen ottaa yhdistyksen hyvinvoinnin elämäntehtäväkseen ja kolmas lupailee yhtä jos 
toistakin, mutta ei koskaan pidä lupauksiaan (ks. kuva 83).  

Tunnollinen johtokuntajäsen tuntee uhrautuvansa muiden puolesta, mutta kun ei tekemättäkään 
voi jättää. Hän osallistuu kaikkiin johtokunnan kokouksiin vaikka sairaana, ja istuu jokaisessa jäsen-
tilaisuudessa, koska niitä kerran on järjestetty. Tunnollinen saattaa lopulta pyörittää yhdessä yh-
distyksen elämäntehtäväkseen ottaneen johtokunnan jäsenen kanssa toimintaa kahdestaan mui-
den perusteltua itselleen, ettei heidän panostaan välttämättä tarvita rutiinien hoitamisessa lain-
kaan. Tunnollinen ja Elämäntehtävä ajautuvat lopulta harrasteväsymykseen, mutta jatkavat oman 
jaksamisensa kustannuksella, koska velvollisuudentunto ei muuta salli. 

                                                           
1451  Friedman ja Mason 2006: 35–42; vrt. von Schnurbein 2009: 97–98; Schwartz 1996; Schwartz 2005; Escoffery, Kenzig ja 

Hyden 2015: 309–312 
1452  Friedman ja Mason 2006: 35–42; vrt. von Schnurbein 2009: 97–98, 101, 104–105; Schwartz 1996; Schwartz 2005 
1453  Ahopelto 2009a; Ahopelto 2009b; Ahopelto 2014a; Ahopelto 2015 
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Osuutensa hoitava jäsen huolehtii omasta osuudestaan johtokuntatyössä, ehdottaa ja järjestää 
tilaisuuksia ja ottaa vastuulleen tarvittavia tehtäviä. Osuutensa hoitava johtokuntajäsen on perus-
johtokuntalainen, luottohenkilö, jonka voi luottaa tekevän, mitä lupasi, ja saapuvan kokouksiin ja 
jäsentilaisuuksiin. 

CV-jäsen on mukana johtokuntatyössä vain lyhyen aikaa, ja senkin ainoastaan täydentääkseen 
ansioluetteloaan. Häntä ei useinkaan nähdä kokouksissa, mutta ansioluetteloonsa hän kirjaa tar-
kasti osallistuneensa yhdistyksen johtokuntatyöskentelyyn vuoden ajan. Jos hän tulee paikalle, hän 
saattaa kyllä kritisoida muiden tekemisiä, mutta ei itse ”ehdi” osallistua tai edes ideoida toimintaa. 

”Tuli muuta” -jäsen lupailee kyllä tekevänsä osuutensa, mutta ei pidä lupauksiaan eikä kerro siitä 
etukäteen, vaan ilman omantunnontuskia jättää muut pulaan, sillä pitää kaikkia muita menojaan 
lupauksiaan tai edes niiden pettämisestä kertomista tärkeämpinä. Jos hänelle mainitsee asiasta, 
hän ottaa sen loukkauksena ja ilmaisee suuttumustaan pidäkkeettä.  

Jämähtänyt johtokuntajäsen on omalla tavallaan jämähtänyt paikoilleen. Aluksi häntä on ehkä 
ollut vaikea saada suostutelluksi mukaan, mutta kun kerran mukaan lähti, ei hän osaa johtokunta-
paikastaan luopuakaan, vaikka ei ole enää vuosiin tehnyt johtokunnassa oikein mitään, eikä aina 
muista tulla kokouksiinkaan, saati ilmoittaa poisjäännistään. Ja muut eivät kehtaa ikänestorille 
poisjääntiä ehdottaa. 

Ideanikkari ideoi yhtä ja toista, mutta odottaa, että muut toteuttaisivat hänen ideansa, sillä itsel-
lään hänellä ei siihen mielestään ole aikaa eikä oikein haluakaan. Ideanikkari on monesti tarpeelli-
nen uusien ajatusten tuoja, mutta jossain määrin muita johtokunnan jäseniä kuormittava odot-
taessaan muiden rientävän puuhaamaan jokaista puolittaistakin ajatustaan. 

Urakehitysorientoitunut jäsen näkee yhdistyksen tehtävän yksipuolisesti täydennyskouluttajana, 
eikä suotta peittele turhautumistaan muiden suunnitellessa vuosijuhlia tai ekskursioita. Toteutet-
tuihin koulutustilaisuuksiin hän tosin ei aina ehdi muilta kiireiltään osallistua, mutta muunlaisen 
puuhastelun hän on valmis äänekkäästi tuhahdellen suoralta kädeltä tuomitsemaan turhaksi höm-
päksi ja kissanristiäisiksi. 

Huomaamaton johtokuntajäsen pysyy kokouksissa hiljaa, ettei vain tulisi vahingossa ilmoittautu-
neeksi vapaaehtoiseksi järjestämään mitään. Hän saattaa jättää monta kokousta vähin äänin väliin, 
eikä pyynnöistä huolimatta ilmoittele tulemisistaan eikä menemisistään. Jossain vaiheessa muu 
johtokunta alkaa pohtia, että ”kuka se olikaan se kuudes jäsen, eikös meitä kuusi ollut?”. 

Elämäntehtäväkseen yhdistyksen hyvinvoinnin ottanut johtokuntajäsen kokee tekevänsä huomat-
tavasti enemmän kuin muut, ja usein näin onkin. Muut luottavat vuodesta toiseen siihen, että kyllä 
Elämäntehtävä hoitaa, kun ei muita huvita. Kunnes Elämäntehtävä lopulta kyllästyy, ja pahimmas-
sa tapauksessa yhden ihmisen varaan ajautunut toiminta lakkaa (vrt. alaluku 10.2). 

Jotta yhdistys pystyy palvelemaan jäsenkuntansa tarpeita, on sen pystyttävä houkuttelemaan 
myös johtokuntatyöskentelyyn oikeanlaisia ihmisiä: aktiivisia ihmisiä, jotka ovat valmiita käyttä-
mään omaa vapaa-aikaansa yhteiseksi hyväksi, innovatiivisia ja aikaansaavia työmyyriä, joilta luon-
nistuu talkootyö, oli kyse sitten varainkeruusta, erilaisten jäsentapahtumien organisoinnista, tie-
dottamisesta kuin koulutustilaisuuksien puhujien varaamisesta. Ellei johtokunnan työtehtävien 
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suhde toisiinsa ole tasapainossa, voi koko hyvä yritys kariutua siihen, että muut eivät viitsi ja loput 
eivät enää jaksa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva 83 Johtokuntajäsentyypittelyä 

 

Yhdistystoiminnassa tuntuu olevan inhimillistä työtaakan kertyminen vain parin aktiivisimman 
puuhamiehen harteille. Osa johtokunnasta on tilanteeseen tyytyväinen päästessään vähemmällä, 
osa turhautuu siihen, ettei saa omia näkemyksiään läpi. Konkarit ovat monesti kokeilleet jo lähes 
kaikkia tavanomaisimpia ehdotettuja jäsentilaisuuslajeja ja helposti toteavat, ettei ole ennenkään 
onnistunut. ”Kokeiltiin joo lastenjuhlia, paikalle tuli kolme”.  

On luonnollista, että jos jotain on lähimenneisyydessä huonolla menestyksellä kokeiltu, ei yhdis-
tyksen monesti vähiä varoja haluta käyttää ihan heti uuteen samankaltaiseen yritykseen. Innok-
kaan uuden johtokuntalaisen tosin voi olla vaikea hyväksyä sitä, että hänen ehdotuksensa ei ot-
tanutkaan heti tulta alleen. Tasapainottelu on monesti hankalaa, etenkin yhdistyksen taloudellises-
ti niukkoina aikoina: saattaa syntyä turhaa vanha kaarti – uudet tulokkaat -vastakkainasettelua

1454
.  

                                                           
1454  vrt. Liljestrand 2009: 195 
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Monessa yhdistyksessä on viime vuosina toistettu mantranomaisesti, miten etenkin nuoria tarvi-
taan johtokuntaan mukaan, ja miten johtokunnan keski-ikää on jatkuvasti nuorennettava. Tämä on 
toki luonteva ajatusmalli, mikäli ensisijaisena tavoitteena on juuri yhdistyksen jäsenkunnan nuo-
rennusleikkaus, mutta optimaalista eri-ikäisiä jäseniä sisältävän yhdistyksen johtokuntarakenteelle 
olisi saada mukaan ideointi- ja talkootyöhön monen ikäisiä jäseniä opiskelijoista eläkeläisiin. 

Koska jäsenkunta on heterogeenista, on laaja-alainen osaaminen aivan yhtä olennaista pienessä 
teknillisessä seurassa kuin pörssiyhtiönkin hallituksessa: ihmisillä on erilaisia osaamisen ja kiinnos-
tuksen kohteita, ja tarjonta monipuolistuu, kun nämä osaajat saadaan hedelmälliseen vuorovaiku-
tukseen keskenään. Koska etenkin teknillisissä seuroissa eläkeläisjäsenet ovat aktiivisia ekskur-
siokävijöitä ja luentovieraita, tarvitaan mukaan tapahtumia järjestämään nuorten lisäksi myös 
keski-ikäisiä ja sitä vanhempia. 

Rotolo ja Wilson
1455

 toteavat tutkimustulosten tukevan käsitystä siitä, että vapaaehtoistyö yhdis-
tyksissä houkuttelee enimmäkseen keskiluokkaisia ihmisiä. Toisaalta moni kokee etenkin ammatil-
lisen yhdistystoiminnan lähinnä keski-ikäisten harrastukseksi, joten onko yhdistystoiminnan kohta-
lona olla jäsenkunnankin silmissä keskiluokkaisen ja keski-ikäisen harmaata?  

 

 

10.2 Jäsenmaksukertymän kriittiset pisteet 

 

Maamme vanhimmat teknilliset alueseurat hyväksyttivät sääntönsä Suomenkielisten Teknikkojen 
Seuralla ja omaksuivat siten aikakauden hengen mukaisesti myös ainaisjäsenyyden sääntöihinsä. 
Esimerkiksi Vaasan Teknillisen Seuran kohdalla automaattinen ainaisjäsenyysstatuksen myöntämi-
nen 20 vuoden jäsenyyden perusteella aikaansai seuralle pahan kassavajeen 1980-luvulle tultaes-
sa. Seuraavalla vuosikymmenellä ainaisjäsenyyden vuosimäärä nostettiin 30 vuoteen, ja vuoden 
2014 sääntöuudistuksessa lisättiin periaate, että ainaisjäsenyyden sai anomuksesta 30 vuotta jä-
senmaksuja maksettuaan – enää ei jäsenmaksut laiminlyöneellä ollut automaattista sääntöihin 
perustuvaa ainaisjäsenyysoikeutta, vaan statuksen muuttaminen vuosijäsenestä ainaisjäseneksi 
edellytti jo käytännössä toimivaa oma-aloitteisuutta.  

Ainaisjäsenmaksujen vaikutusta jäsenmaksukertymään oli pohdittu Suomenkielisten Teknikkojen 
Seuran kokouksessa jo vuonna 1912 rahastonhoitaja, insinööri Sohlbergin tuotua asian esiin. STS 
oli päätynyt rahastoimaan tuolloin 4000 markkaa pysyväksi, koskemattomaksi rahastoksi, jonka 
korot vastaisivat menetettyjä jäsenmaksuja

1456
. Tätä esimerkkiä ei historiatietojen valossa alueseu-

roissa kuitenkaan joko huomattu tai taloudellisista syistä kyetty noudattamaan. 

                                                           
1455  Rotolo ja Wilson 2006: 21 
1456  Teknillinen Aikakauslehti 1912: 110 
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Myös perinteikkäät lontoolaisklubit kärsivät jo aikoinaan huonosti kertyneiden jäsenmaksujen 
aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista. Esimerkiksi monen lontoolaisen naisklubin talous oli 
usein vain parin johtohahmon hyvänsuopuuden varassa. Gordon ja Doughan

1457
 kertovat, miten 

1920-luvulla Sarah Gleggin odottamatta kuoltua ei jäsenten yllätykseksi enää ollutkaan ketään 
maksamassa The Lyceum Clubin laskuja. Klubin rahat saattoivat huveta siihenkin, että vanhat jäse-
net sinnikkäästi maksoivat alkuperäisen suuruista jäsenmaksua inflaatiosta ja muista rahan arvon 
muutoksista piittaamatta. 

Myös ammatillisten yhdistysten on pystyttävä säilyttämään positiivinen kassavirta, jotta ne voivat 
suoriutua velvoitteistaan. Mitä pienemmästä yhdistyksestä on kyse, sitä suurempi määrä tehtävis-
tä on hoidettava puhtaasti vapaaehtoisvoimin aina strategianlaadinnasta jäsenmaksukarhukirjei-
den postimerkkien nuolemiseen.

1458
  

 

 
Kuva 84 ”Elinkautisjäsenten” maksut kokousaiheena 1912

1459
 

                                                           
1457  Gordon ja Doughan 2006: 58 
1458  Ks. Friedman ja Afiska 2007: 25; Williams ja Woodhead 2007: 13 
1459  Teknillinen Aikakauslehti 1912: 110 
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Kuva 85 Vaasan Teknillisen Seuran jäsenmäärä 1919–2016 

 

Friedman ja Afiska
1460

 toteavat, että ammatillisten yhdistysten on myös tärkeää pysytellä riippu-
mattomina niin taloudellisesti, organisatorisesti kuin maineensakin suhteen, jotta ne voivat kehit-
tyä ja yleensä pysyä olemassa. Varainkeruumielessä on tärkeää löytää pienen yhdistyksen toimin-
nalle sponsoreita, mutta samalla tukitoiminta ei voi olla luonteeltaan sellaista, että se karkottaisi 
osan jäsenkunnasta.

1461
 

Vaasan Teknillisen Seuran jäsenkortisto oli kokenut sen verran moneen kertaan muodonmuutoksia 
käsinkirjoitetuista pahvikorteista, kirjoituskoneliuskoista ja floppy disk -tallennuksista, että 2010-
luvun Excel-tiedosto edellytti seuran puheenjohtajalta pitkiä arkistojen penkomisia kopiointeineen 
ja rahastonhoitajalta lukuisia liittymisvuositäydennyksiä tietokantaan ennen kuin VTS:n jäsenrekis-
teri oli siinä muodossa, jossa se vuonna 2016 oli: jäsenmaksukirjanpito kohdallaan ja liittymävuo-
det, osalta nyttemmin myös syntymävuodet paikoillaan.  

Vaasan Teknillisen Seuran ainaisjäsenten joukoissa kun alkoi olla satavuotiaita, joista ei muuta-
maan vuosikymmeneen ollut ollut havaintoa seuran tilaisuuksissa, joten seuran johtokunta päätti 
tarkkailla hieman myös jäsenistönsä ikärakennetta. Ensimmäiselle satavuotiaalle seuran jäsenelle 
lähetettiin onnittelukortti kesäkuussa 2016.  

                                                           
1460  Friedman ja Afiska 2007: 25 
1461  Ks. Friedman ja Afiska 2007: 25; Williams ja Woodhead 2007: 13, 37 
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Vaikka vielä 1970-luvulla tasakymmeniä täyttäneitä 50-vuotiaitakin jäseniä onniteltiin tervehdyk-
sin, katsoi johtokunta valtakunnallisen keski-iän kasvaneen niin runsaasti ja jäsenrekisterin ylläpi-
don työllistävän rahastonhoitajaa riittävästi ilmankin sen käyttöä syntymäpäiväonnitteluihin, että 
sopivaksi rajaksi henkilökohtaisiin tervehdyksiin katsottiin juuri tuo kunkin jäsenen potentiaalinen 
100-vuotispäivä. Vaasan Teknillisen Seuran jäsenmaksukertymä kääntyi jyrkkään laskuun vuonna 
1991, jolloin ensimmäisen kerran ainaisjäsenten määrä ylitti maksuvelvollisten määrän (ks. kuva 
85). Koska kaikki maksuvelvolliset eivät myöskään maksaneet jäsenmaksuaan, aiheutti tämä seu-
ran talouden vääjäämättömän kurjistumisen, ennen kuin 2000-luvun johtokunta alkoi määrätietoi-
sesti uusjäsenhankinnan lisäksi etsiä tilaisuuksille ja tiedotteille maksajia seuran ”postimerkkikas-
san” ulkopuolelta. 

Vaasan Teknillisen Seuran toimintaa helpotti myös se, että automaattisesta ainaisjäseneksi ottami-
sesta luovuttiin: ainaisjäseneksi haluavan edellytettiin jatkossa ottavan itse yhteyttä seuran johto-
kuntaan, ja olleen todistetusti maksavana jäsenenä vaaditun 30 vuotta. Myös sääntöihin lisättiin 
sääntöuudistusprosessin yhteydessä tuo olennainen sana ”anomuksesta” – vaikkakin yksi sääntö-
uudistuskokoukseen osallistuneista jäsenistä piti nöyryyttävänä sitä, että jäsenen pitäisi itse olla 
aktiivinen omassa ainaisjäsenyysasiassaan. Esitys anomuksen edellyttämisen kieltämisestä ei kui-
tenkaan saanut kannatusta, ja seuran taloutta sekä johtokunnan työtä helpottava tarkennus toteu-
tettiin.  

Ainaisjäsenyys ei sinällään ole huono ratkaisu, sillä periaatteessa se palkitsee pitkästä jäsenyydestä 
ja osuu jäsenen kohdalle yleensä eläkeiän kynnyksellä. Käytännössä vain toteutus saattaa olla 
toinen: silloin kun Vaasan Teknillisen Seuran ainaisjäsenyysraja oli 20 vuotta, saattoi jo reilusti alle 
50-vuotias jäsen saavuttaa ainaisjäsenstatuksen osallistuen lopulta seuran toimintaan pitempään 
maksamattomana kuin maksavana jäsenenä. Seuran tilaisuuksien toteuttamisen kannalta tällä ei 
toki ole lainkaan huonoja puolia, onhan toiminnan kannalta vain hyvä, että ihmiset pysyvät seuran 
palveluita aktiivisesti käyttävinä jäseninä, mutta seuran talouden tällainen järjestely saattaa tuho-
ta, ellei uusjäsenhankinta ole tehokkaampaa kuin maksukykyisten ja jopa -haluisten jäsenten au-
tomaattisesti tapahtuva maksuvelvollisten listalta pois siirtäminen.  

Myös ainaisjäsenyysrajan nosto 1990-luvun puolivälissä 30 vuoteen helpotti Vaasan Teknillisen 
Seuran taloutta, vaikka ei ollutkaan täysin oikeudenmukaiselta vaikuttava ratkaisu juuri sinä vuon-
na aiemman, alemman jäsenyyskestorajan saavuttaneille jäsenille. Vaasan Teknillisellä Seuralla on 
toisaalta jo pitkään ollut jokunen jäsen, jotka ainaisjäsenstatuksestaan huolimatta tahtovat maksaa 
vapaaehtoisesti seuran jäsenmaksun, tukena toiminnalle. 

Maksuvelvollisuutensa laiminlyövien jäsenten määrä on Vaasan Teknillisessä Seurassa vaihdellut 
vuosikymmenten mittaan yli puolesta jäsenkunnasta muutamiin yksittäisiin jäseniin. Viime vuosina 
2000-luvun rajun vuosikausia jäsenmaksunsa laiminlyöneiden jäsenrekisteristä karsimisen jälkeen 
jäsenmaksutilanne on hieman parantunut, ja moni on maksanut edellisten vuosienkin maksamat-
tomat jäsenmaksut korkoineen maksumuistutuksen saatuaan.  

Osa jäsenistä olettaa virheellisesti jäsenmaksun laiminlyönnin olevan riittävä eroilmoitus, osalta 
jää osoitteenmuutos tekemättä työpaikan tai asunnonvaihdon yhteydessä. Osa maksaa jäsenmak-
sunsa ulkomailla työskennellessäänkin, osa jättää ilmoittamatta maassa- tai maastamuuttonsakin, 
eivätkä jäsenkirjeet enää tavoita jäsenmaksuvelvollista sen enempää kuin ainaisjäsentäkään. Tästä 
aiheutuu paitsi turhaa työtä johtokunnalle, myös taloudellista vahinkoa pienten jäsenmaksutulojen 
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varassa toimintaansa organisoivalle seuralle, joka usein joutuu maksamaan jäsentiedotteidensa 
tulostuksen ja postituksen itse ilman sponsoritukea.  

Koska pääosa Vaasan Teknillisen Seuran yli 150 ainaisjäsenestä ei ole osallistunut seuran toimin-
taan vuosikausiin, ei seuralla ole tarkkaa tietoa siitä, menevätkö jäsenkirjeet aina perille, tai onko 
jäsen edes elossa. Toisinaan jäsenrekisterivastaavaan tai puheenjohtajaan ottaa yhteyttä edes-
menneen jäsenen vihainen lähiomainen, ja selviää, että ainaisjäsen on kuollut jo useita vuosia 
sitten, mutta ”aina vaan te lähetätte näitä kirjeitä”.  

Tavallinen harrastusyhdistys ei saa mistään rekisteristä automaattisesti tietoa jäsenensä poismuu-
tosta tai manan majoille menosta, joten lähes 400-jäsenisen teknillisen seuran jäsenrekisteri ei 
käytännössä voi olla sataprosenttisen paikkansapitävä ilman jäsenten omaa viitseliäisyyttä ilmoit-
taa muutoksista. Kuolemantapausten kohdalla valitettavasti seura postittaa jatkossakin vainajalle 
kirjeitä, kunnes sille asiasta ilmoitetaan, ellei joku johtokunnan jäsen satu tunnistamaan nimeä 
kuolinilmoituksessa. Näinkin on pienehkössä kaupungissa toimivassa alueseurassa tapahtunut. 

 

 

10.3 Toiminnan luonne kautta aikain 

 

Yhdistystoiminnassa on suvantovaiheita maailmanpoliittisista tilanteista, johtokuntalaisten paikka-
kunnalta poismuuttojen tai muuten vain väsähtämisen seurauksena, toisaalta yhdistys saattaa 
nousta uuteen kukoistukseen löydettyään toimintaansa uutta vetoa, innokkaita puuhamiehiä tai 
ennakkoluulottomia toimintatapoja.  

Rohkeus tehdä asioita kunkin johtokunnan omalla tavalla on vuosikymmenten varrella usein nos-
tanut hiipumaan päässeen toiminnan jälleen voimiinsa. Vaasan Teknillisen Seuran kohdalla näitä 
suvantovaiheita ei onneksi ole mainittavasti ollut, 1930-luvun alun hiljaiselon vuosia lukuun otta-
matta

1462
, mutta muutama alueseura ja moni kerho on sittemmin lakannut toiminnasta

1463
.  

Eri ihmiset löytävät erilaisia syitä luottamushenkilöksi ryhtymiseen
1464

. Osa tahtoo verkottua oman 
alansa toimijoiden kesken, osa hakee vastapainoa työlle, joku toinen taas tukea työlleen. Monelle 
luottamustehtävä on vapaa-ajan harrastus, osa kokee sen lähes työksi, joka syö vähäistä vapaa-
aikaa ja vie aikaa muilta harrastuksilta. Jos luottamustoiminta tuntuu pitkästyttävältä puurtamisel-
ta, ei se luonnollisestikaan anna tekijälleen paljoa, tuskin kovin kummoisia jäsentilaisuuksia jäsen-
kunnallekaan. 

                                                           
1462  Ahopelto 2014a: 19 
1463  ks. liite 5 
1464  ks. Ahopelto 2009a; von Schnurbein 2009: 101; Fyall ja Gazley 2015: 292; Gazley ja Dignam 2008: 736–747 
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Yhteisöllisyys ja yhteistyö ovat avainasemassa luottamustoiminnassa. Kun samassa veneessä olijat 
soutavat samaan suuntaan, tavoitteet myös saavutetaan. Ja tavoitteellista toimintaa jäsenyhdistys-
työ omimmillaan on. 

Yhteisöllisyyden katoamisesta nyky-yhteiskunnasta on kannettu viime vuosina huolta. Moni kokee, 
ettei jaksa työpäivän päätteeksi osallistua yhteisiin rientoihin. Ajan ja työpanoksen antamista yh-
teisen edun vuoksi ei nähdä kovinkaan tavoiteltavana. Yksilöllisyyden ja yksilön korostaminen vie 
tilaa perinteiseltä talkoohengeltä. Myös työn luonne on muuttunut viime vuosikymmenten aikana 
suuresti, nykyteknologian ansiosta moni on jatkuvasti tavoitettavissa työasioissa. 

Järjestöjen luottamustoimet perustuvat jäsenistön yhteisiin mielenkiinnon kohteisiin. Palkattomiin 
luottamustoimiin osallistutaan pääsääntöisesti vapaa-ajalla, ja siten niihin käytettävissä oleva aika 
on paitsi rajallinen, usein myös henkilön tärkeysjärjestyksessä toissijainen. Vapaaehtoistyöhön 
liittyy silti yleensä vahva motivaatio, vaikka innokkuuskaan ei välttämättä takaa sitä, että tehtävistä 
aina suoriuduttaisiin sujuvasti ja ilman keskinäisiä kahnauksia. Uusklassisen näkökulman mukaan 
monet voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovatkin voittoa tavoittelevia tehottomampia. 

Toisaalta verkostot siirtyvät fyysisistä yhteisöistä Internetiin. Moni pitää yhteyttä sähköpostilla 
useampiin ihmisiin kuin koskaan kirjeitse tai puhelimitse, vierailuista puhumattakaan. Nykyajan 
yhteisöjä alkavatkin olla Facebook tai LinkedIn. Moni saattaa saadakin kutsun virtuaaliyhteisöön 
jonkin muun verkostonsa jäsenyyden perusteella. Luottamustehtävillä on myös taipumusta keskit-
tyä. Aktiiviseksi toimijaksi todettu havaitsee äkkiä olevansa monenlaisessa mukana.

1465
 

Tämän tutkimuksen vuonna 2014 tehdyssä kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin myös, miten monta 
vuotta he olivat olleet Tekniikan akateemiset TEKin kerhon, alueseuran tai yritysyhdistyksen johto-
kunnan/hallituksen jäsenenä. Tähän kysymykseen saatiin 88 vastausta. Vastanneista 40 % oli toi-
minut luottamustehtävässään 1–3 vuotta, 32 % 4–10 vuotta ja 28 % yli kymmenen vuotta.  

Osa viihtyy järjestöjyränä, osa pettyy kiitoksettomaan puurtamiseen ja lopettaa lyhyeen kaikki 
luottamustehtävänsä. Moni jatkaa vuosia erilaisissa tehtävissä, kun toisen katsantokannan edusta-
jat pitävät parivuotisiakin pestejä liian pitkänä sitoutumisena.  

Juuri sitoutumisesta yhdistystoimintatehtävissä onkin kyse. Jäsenyhdistystason luottamustehtävis-
tä ei yleensä ole odotettavissa muuta palkkiota kuin hyvä mieli hyvin järjestetyistä tilaisuuksista ja 
kokouskahvit silloin tällöin. On siis löydyttävä todellista halua tekemiseen, jotta tällainen yhdistys-
toimintaverkostojen pohjana oleva yhteisöllisyys pysyy voimissaan.

1466
 

Toiminnan luonne on muuttunut vuosikymmenten vieriessä joiltain osin, mutta pohjimmiltaan se 
on silti säilynyt samankaltaisena: yhä järjestetään esitelmätilaisuuksia jäsenkuntaa kiinnostavista 
aiheista, käydään yritysvierailuilla, tehdään ekskursioita oman paikkakunnan ulkopuolelle – mutta 
nyt näistä kaikista viestitään nopeammin ja monipuolisemmin kuin postikorttien ja sanomalehti-
ilmoitusten aikakaudella. Tilaisuuksista viestitään jäsentiedottein, webbisivujen kautta, Faceboo-
kissa, twiitaten; niiden aikana välitetään kuvia ja kommentteja sosiaaliseen mediaan, ja tilaisuuk-

                                                           
1465  Ahopelto 2009b: 238–239; ks. myös Paasikangas 1965: 56; vrt. Newsletter of the Foundation for Science and Technolo-

gy 2013: 5–6  
1466  Ahopelto 2012: 2 
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sien päätyttyä kuvasatoa seulotaan webbisivuille ja seuraaviin tiedotteisiin. Tai sitten ei; osa yhdis-
tyksistä toimii tälläkin rintamalla huomattavasti aktiivisemmin kuin se passiivisempi osa.  

Vuoden 2014 kyselyssä tiedusteltiin vastaajilta, millaiseksi he kokivat TEKin kerho-, alueseura- ja 
yritysyhdistystoiminnan senhetkisen näkyvyyden ja mielekkyyden. Pääosalla vastanneista (tässä 
kysymyksessä n=377) ei ollut omakohtaista kokemusta alueseuratoiminnasta, mutta juuri sekä 
nykyisten että potentiaalisten jäsenten mielikuvien selvittäminen oli kysymyksen taustalla (kuva 
86).  

 

Kuva 86 TEKin kerho-, alueseura- ja yritysyhdistystoiminnan tämänhetkisen näkyvyyden ja 
mielekkyyden kokeminen  

 

Kuvassa 86 teknillisten yhteisöjen toiminnan mielekkyyttä ja näkyvyyttä on arvioitu asteikolla yh-
destä viiteen. Kaaviossa oikea yläkulma merkitsee toiminnan mielekkyyden ja näkyvyyden olevan 
huippuluokkaa, vasen alakulma taas molempien olevan lähes olematonta. Oikea alakulma osoittaa 
toiminnan olevan mielekkyydeltään kovin kyseenalaista, mutta silti näkyvää, vasen yläkulma taas 
toiminnan olevan erittäin mielekästä mutta käytännössä täysin näkymätöntä.  

Yleinen mielipide teknillisten alueseurojen, kerhojen ja yritysyhdistysten toiminnan näkyvyydestä 
ja mielekkyydestä on hyvin yhtenevä. Eri toimintamuodoilla ei ole tilastollisesti merkittäviä eroja 
huonossa näkyvyydessä ja tyydyttäväksi koetussa toiminnan mielekkyydessä. 
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Oman alueseuransa, kerhonsa tai yritysyhdistyksensä toiminnan näkyvyyden ja mielekkyyden vas-
tanneet kokivat hieman keskiarvoa paremmaksi, yritysyhdistysten jäsenet pitivät oman yhteisönsä 
näkyvyyttä vähän parempana kuin alueseura- tai kerhojäsenet omaansa, mutta toiminnan mielek-
kyyttä vähän huonompana kuin alueseura- ja kerhojäsenvastaajat oman yhteisönsä toimintaa. 
Ryhtiliikkeen paikka joka tapauksessa; neuvona tehkää – ja tiedottakaa tekemisistänne. 

Sekä alueseurat että kerhot sijoittuivat tässä kyselytulosten perusteella laaditussa kaaviossa toi-
minnan mielekkyyden suhteen keskikastiin, mutta toiminnan näkyvyyden suhteen niillä on paljon 
parantamisen varaa. Toki jos iso osa vastaajista ei ole koskaan tällaisesta toiminnasta kuullutkaan 
(mutta silti vaivautuvat vastaamaan, jolloin vastaamatta jättäneiden tietämyksen ja kiinnostuksen 
määrä lienee helposti pääteltävissä melko olemattomaksi), ei kattavaa tekniikan alan toimijoiden 
jäsenyyttä enemmän tai vähemmän virallisesti tavoittelevien teknillisten yhteisöjen näkyvyys ole 
ollut riittävää. 

Osin on myös yhdistyksistä itsestään riippumattomia toimintatapojen muutoksia. Esimerkiksi Vaa-
san Teknillisen Seuran kokousesitelmäreferaatteja julkaistiin säännöllisesti Vaasa-lehdessä 1950- ja 
1960-luvuilla, mutta edes VTS:n 95-vuotisjuhla ei nykyisen tietotulvan vallitessa saanut palstatilaa. 
Seuran 80-vuotisjuhla vuonna 1999 houkutteli juhlan alkuun jopa toimittajan ja kuvaajan, 90-
vuotishistoriikki sai vielä laajahkon lehtijutun Vaasa-lehden seuraajaan Pohjalaiseen, mutta seuran 
95-vuotisjuhlavuotenaan 95-vuotisjuhlansa yhteydessä järjestämät, presidentin suojelemat ja pari 
sataa kuulijaa houkutelleet valtakunnalliset Teknologiayrittäjyyspäivät TYP2014 eivät enää ylittä-
neet paikallisen paperilehden uutiskynnystä. Pohjalaisen ja Ilkan nettilehtien ja seuran jäsenkun-
nan ”uutiskynnyksen” sentään vielä ylittivät. 

Sosiaalisen median mukaantulo yhdistystoiminnan työkalupakkiin antaa mahdollisuuden tiedottaa 
entistä nopeammin ja kustannustehokkaammin yhdistyksen toiminnasta niin sen nykyisille kuin 
potentiaalisillekin jäsenille. Vielä muutama vuosikymmen sitten oli joko painettava oma tiedotus-
lehtinen, postikortti tai ostettava palstatilaa paikallislehdestä, nyt riittää edullinen web-alusta.  

Silti läheskään kaikki teknilliset yhteisöt eivät olleet vielä vuonna 2016 hyödyntäneet sosiaalisen 
median tarjoamia tiedonvälitysmahdollisuuksia. Vuoden 2014 kyselyssä tiedusteltiin, oliko vastaa-
jan oma TEKin kerho, alueseura tai yritysyhdistys mukana sosiaalisessa mediassa. Kaikki 565 vas-
taajaa vastasivat tähän kysymykseen riippumatta siitä, olivatko he jonkin tällaisen teknillisen yhtei-
sön jäseniä vastausajankohtana (kuva 87). 

Tekniikan akateemiset TEKin marraskuussa 2016 järjestetyillä alueseura- ja kerhopäivillä tutkijan 
esitelmän yhteydessä käydyssä keskustelussa nousi esiin sekä useimpien yhdistysten kokema tär-
keys näkyä ja olla vuorovaikutuksessa jäsenkuntansa kanssa että muista poikkeava tulkinta, ettei 
sosiaaliseen mediaan kannata mennä, ellei ole mahdollisuutta päivittäiseen sisällölliseen päivittä-
miseen. Todellisuudessa tällaista kynnystä päivitysten frekvenssille ei kannata rakentaa: pääasia on 
näkyä, olla tavoitettavissa ja kertoa toiminnasta oikea-aikaisesti sillä tarkkuudella, johon kulloiset-
kin luottamishenkilöt pystyvät. Vähimmillään riittävät ajantasaiset yhteystiedot. 

Vastaajista 301 (53 %, kuva 87) ilmoitti tämän kysymyksen yhteydessä, ettei ollut minkään teknilli-
sen seuran, kerhon tai yritysyhdistyksen jäsen. Vain viidesosa vastaajista oletti tällaisen yhteisönsä 
olevan mukana sosiaalisessa mediassa, lähes yhtä moni uskoi, ettei se ole mukana, ja pääosa, 60 % 
niistä vastaajista, jotka kokivat jonkin näistä yhteisöistä omakseen joko nykyisen tai aiemman jäse-
nyytensä kautta, totesivat, etteivät edes tienneet.  
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39 % 

41 % 

20 % 

Vastaa seuraavaan kysymykseen 
joko TEKin kerhon, alueseuran tai 

yritysyhdistyksen nykyisen, 
entisen tai tulevan jäsenen 

näkökulmasta. (n=264) 

TEKin kerho

alueseura

yritysyhdistys

 

Kuva 87 Tekniikan akateemiset TEKin piiriin kuuluvien yhteisöjen mukanaolo sosiaalisessa 
mediassa 

 

 

Ristiintaulukoimalla selvisi, että myös sellaisten yhdistysten oletettiin olevan esimerkiksi Faceboo-
kin ulkopuolella, joilla oli Facebook-tili. Osin syynä tähän lienee se, ettei vastaaja itse ollut mukana 
sosiaalisessa mediassa, eikä siksi ollut kiinnittänyt asiaan huomiota, osin se, ettei sosiaalisen me-
dian tilistä ollut tullut tiedotetuksi, ainakaan riittävästi. 

Vuoden 2014 kyselyyn vastanneilta tiedusteltiin 
myös heidän näkemyksiään teknillisen yhteisönsä 
toiminnasta sosiaalisessa mediassa. Tähän kysy-
mysryhmään saattoi vastata Tekniikan akateemiset 
TEKin kerhon, alueseuran tai yritysyhdistyksen 
nykyisen, entisen tai tulevan jäsenen näkökulmas-
ta. Halutessaan vastaaja saattoi vastata kahdesta 
tai kolmestakin näkökulmasta avaamalla kyselyn 
uudelleen. Kaikkiaan tähän kysymysryhmään vas-
tasi 264 vastaajaa, joista 41 % alueseuranäkökul-
masta, 39 % TEKin kerhojäsenen näkökulmasta ja 
20 % yritysyhdistysnäkökulmasta. 

Noin puolet 103 kerhovastaajasta ei ollut koskaan tutustunut kerhonsa Internet-, Facebook- tai 
Twitter-toimintaan (kuva 88). Kukaan vastaajista ei kokenut, että sivuja olisi päivitetty liian usein, 
mutta moni ei myöskään uskonut, että sellaisia edes olisi. Monella kerholla tällaisia ei olekaan, 
tosin muutamalla kerholla oli vuonna 2014 hyvinkin aktiivisesti ylläpidetyt Internet-sivut. 
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2 % 

71 % 

27 % 

Onko alueseurallasi sähköpostilista? 

On, mutta en ole
liittynyt siihen

On, olen mukana

En tiedä

Kyselyyn vastanneisa 43 % ei tiennyt, oliko 
hänen omalla kerhollaan sähköpostilistaa. 
Viisi vastaajaa (5 %) kertoi sellaisen olevan, 
mutta ei ollut liittynyt siihen, 52 % vastan-
neista oli mukana listalla. Vain yhden vastaa-
jan mielestä sähköpostilistan käyttö oli liian 
aktiivista, viidenneksen mielestä päivityksiä 
tapahtui turhan harvakseltaan. Noin puolet 
kysymyksen vastaajista piti kerhonsa sähkö-

postilistan käyttöaktiivisuutta sopivana. Tekniikan akateemiset TEK ylläpiti Yrittäjäklubin Twitter-
tiliä, joka oli tutkimuksen ainoa nimeltä mainittu TEKin kerhon Twitter-tili. 

Alueseuravastaajia oli kaikkiaan 109. Heistäkään yli 40 % ei ollut koskaan tutustunut seuransa 
Internet-, Facebook- tai Twitter-toimintaan (kuva 89). Kukaan alueseuravastaajistakaan ei kokenut, 
että sivuja olisi päivitetty liian usein. Useimmilla alueseuroilla oli vuonna 2014 Internet-sivut, ja 
ainakin Vaasan Teknillisellä Seuralla myös aktiivisesti ylläpidetyt Facebook-ryhmä ja Teknologiayrit-
täjyyspäiviin liittyen Twitter-tili, jota tosin kukaan vastaajista ei kommentoinut.  

Kaikkiaan alueseurat vaikuttivat löytyvän parhaiten sähköpostilistojensa kautta. Vastaajista kaksi 
tiesi sellaisen olemassaolosta, mutta ei ollut liittynyt mukaan, 77 oli mukana listalla ja 30 vastaajaa 
ei ollut sellaisesta tietoinen.  

Kenenkään mielestä sähköpostilistan käyttö ei 
ollut liian tiheää, mutta 12 alueseuravastaajan 
mielestä päivityksiä oli liian harvakseltaan. Vas-
taajaenemmistön mielestä päivityksiä oli ollut 
sopivasti (61 %), ja 31 vastaajaa ei osannut sa-
noa. 

Tekniikan akateemiset TEKin yritysyhdistysten 
osalta vastaukset noudattelivat melko pitkälti 
kerhojen ja alueseurojen jäsenten vastauksia 
(kuva 90). Vastaajia oli yhteensä 52. Internet-, 
Facebook- tai Twitter-tileillä ei ollut käyty tai 
niitä ei uskottu olevan. Mikäli sivut olivat tiedos-
sa tai edes olemassa, ei niitä kenenkään mielestä 
päivitetty liian usein, mutta suunnilleen yhtä 
moni koki päivitystiheyden riittämättömäksi kuin 
riittäväksi, Internet-sivujen osalta jopa useampi. 

Yritysyhdistysvastaajista 29 oli mukana yhdistyksensä sähköpostilistalla ja yksi tiesi sellaisen ole-
massaolosta, mutta ei ollut liittynyt sille; 22 vastaajaa ei tiennyt oliko sellaista olemassa. Vastaajis-
ta 54 % oli sitä mieltä, että listalla oli päivityksiä sopivasti, kenenkään mielestä niitä ei ollut liian 
tiheästi, mutta 11 %:n mielestä useamminkin olisi saanut olla yhteydessä; 35 % vastanneista ei 
osannut sanoa. 
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Kuva 88 TEKin kerhot sosiaalisessa mediassa  

 

Vuoden 2015 luottamushenkilökyselyn vastaajilta tiedusteltiin, kokivatko he edustamansa alue-
seuran, kerhon tai yliopistoyhdistyksen toiminnan luonteen muuttuneen vuosien varrella. Lähes 
puolet vastaajista (48 %) koki toiminnan säilyneen samankaltaisena läpi vuosien. Vanhin alueseura 
on vuonna 1893 perustettu Tampereen Teknillinen Seura, nuorin TEK-yhteisön jäsen vuonna 2012 
perustettu Vaasan Teknillisen Seuran ylläpitämä VTSVYTEK-yliopistovaliokunta; yli sadan vuoden 
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aikajänteen mittaan toki ehtii tapahtua toiminnassa useampia muutoksia kuin muutaman ensim-
mäisen toiminnankäynnistämisvuoden aikana. 

 

 
 
Kuva 89 Teknilliset alueseurat sosiaalisessa mediassa 
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Toiminnan koki muuttuneen 40 % vastanneista. Osa alueseuroista oli siirtynyt Suomalaisen Klubin 
takahuoneesta somemaailmaan, klubivoileivistä terassi-iltoihin – mutta perusluonne oli silti yhä 
sama kuin lähes sata vuotta sitten, joskin esitelmätilaisuuksia oli vähemmän kuin alkuvuosina. 
Mukaan toimintaan oli tullut erilaisia yhteistapahtumia, yhteisiä illanviettoja muiden toimijoiden 
kanssa – mutta joidenkin alueseurojen tai kerhojen toiminnan nähtiin hiipuneen: jäsenistö oli van-
hentunut, eikä nuoria saatu mukaan. 
 

 
 

Kuva 90 TEKin yritysyhdistykset sosiaalisessa mediassa 
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Tapahtumien luonne ja määrä oli luonnollisesti vaih-
dellut vuosien mittaan johtokunnan kokoonpanon 
mukaisesti: johtokunta järjestää tapahtumia omien 
resurssiensa ja kiinnostuksenkohteidensa perusteel-
la. Yksi vastaaja tunsi yhteisönsä viestinnän ja kom-
munikoinnin nykyisin tapahtuvan pääosin Faceboo-
kissa. Toiminta oli myös muuttunut entisaikoja viih-
teellisemmäksi. Osa yhteisöistä keskittyi ekskursioi-
hin, osa oli lopettanut ne kokonaan. Joku näki alue-
seuransa toiminnan olevan kulkemassa kohti vää-
jäämätöntä loppua vastuunkantajien puutteessa, 
toisaalla iloittiin toiminnan aktivoitumisesta. 

Myös ne, jotka totesivat toiminnan säilyneen entisellään, näkivät siinä haasteita: ”muutosta var-
masti tarvittaisiin, että saataisiin nuoria jäseniä mukaan toimintaan”. Nuorten kiinnostumatto-
muus aatteellisesta yhdistystoiminnasta yhdisti vastaajia: maailma ympärillämme oli muuttunut, 
mutta pystyivätkö alueseurat, kerhot ja yliopistoyhdistykset vastamaan ajan haasteisiin? Osa näki 
ratkaisuna edunvalvonnan, toisille se taas oli kaiken tuhoava viimeinen naula yhteisöllisyyden 
arkkuun. 

Ajatusten ja painotusten jakaminen ja kommunikointi jäsenkunnan kesken on nykyään helpompaa 
kuin koskaan aiemmin: eivät ole esteenä kehno sää eivätkä huonot tiet. Silti yhä harvempi kokee 
yhdistystoiminnan, etenkään luottamustehtävätasolla, itselleen tärkeäksi. Kokoukset eivät enää 
jatku puolille öin kuin poikkeustapauksissa, ”perinteiset pullot” pölyttyvät kaapin päällä ja toiminta 
muuttuu vääjäämättä uuden vuosituhannen painotusten mukaiseksi.  

Paradoksaalisesti case-yhteisöä ajatellen juuri tekniikan kehitys on mahdollistanut teknillisten 
seurojen merkityksen muuttumisen tärkeistä ammatillisista kohtauspaikoista harrasteseuroiksi. 
Henkilökohtainen läsnäolo ei enää ole välttämätöntä, mutta sosiaalinen media yhdessä jo aiem-
man teknisen kehityksen kanssa on muuttanut vapaa-ajanviettotapojamme viime vuosikymmen-
ten aikana radikaalisti. 

Gilroy
1467

 toteaa, että ilmastointi ja televisio muuttivat ihmisten vapaa-ajanviettotapoja voimak-
kaasti jo 1950- ja 1960-luvun Yhdysvalloissa. Aiemmin naapurit istuskelivat verannoillaan juttele-
massa viilenevässä kesäillassa keskenään, kunnes nuo elämäämme nyttemmin jo olennaisesti 
kuuluvat välineet mahdollistivat vetäytymisen kodin seinien sisälle, ja sielläkin vähitellen kukin 
perheenjäsen omiin huoneisiinsa. Autoistuminen puolestaan siirsi ihmiset lähiöihin. 

Sosiaalinen media mahdollistaa kontaktit yhä useamman ihmisen kanssa samanaikaisesti. Enää ei 
ole tarvetta lähteä kotisohvalta teknillisen seuran kokoukseen, siksi yhdistysten johtokuntien vas-
tuulle jää yhä houkuttelevampien ja kiinnostavampien tilaisuuksien järjestäminen. Lisäksi nykyjä-
sen on yhä mukavuudenhaluisempi ja tottunut saamaan yhä parempaa palvelua: suuretkaan jär-
jestelyt ja hienotkaan juhlat eivät saisi maksaa käytännössä mitään, jotta nykyjäsen vaivautuisi 
paikalle. Haastetta kerrakseen luottamushenkilöille, jotka harvoin saavat vaivalloisistakaan järjes-
telyistä mainittavasti kiitosta osakseen. 

                                                           
1467  Gilroy 2015: 4–5; ks. myös Kobayashi ja Arita 2013: 180; Simonson 1996: 324–342 
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10.4  Seuran tunnuksesta liiton muuttuvaiseksi liikemerkiksi: STS, 
KAL, TEK 

 

Vuonna 1935 harkittiin Suomen Teknikkojen Seuran nimeä uudelleen. Kannatusta 
sai silloin ”Suomen Insinööriyhdistys”, sillä nimi Suomen Teknillinen Seura koettiin 
vain käännökseksi ruotsinkielisen Tekniska Föreningen i Finlandin nimestä.

1468
 

Kirjeitse suoritetussa koeäänestyksessä Suomen Insinööriyhdistys (tai liitto tai seura) sai 248 ääntä, 
johtokunnan alkuperäinen suosikki Suomalainen Insinööriyhdistys 34 ääntä, Suomen Insinööri- ja 
Arkkitehtiyhdistys kahdeksan ääntä, Suomalaisten Teknikkojen Seura 69 ääntä ja Suomen Teknilli-
nen Seura 43 ääntä. Koska Suomen Insinööriyhdistys -nimi oli jo rekisteröity toimintansa lopetta-
neelle yhdistykselle, päätettiin suorittaa kokousväen keskuudessa koeäänestys, jossa Suomen 
Insinööriyhdistys sai 56 ääntä, Suomen Insinööri- ja Arkkitehtiyhdistys yhden äänen, Suomen Tek-
nillinen Seura 12 ääntä ja Suomalaisten Teknikkojen seura seitsemän ääntä.

1469
 

Kolmannessa sääntömuutoskokouksessa, 40-vuotisjuhlakokouksessa, hyväksyttiin säännöt lopulli-
sessa muodossaan äänin 131–20, mutta nimenmuutos ei edennytkään odotetulla tavalla: äänin 80 
puolesta ja 50 vastaan nimi jäi ennalleen, sillä seuran säännöt edellyttivät muutoksen kannattami-
seen ¾ äänistä

1470
. Asiaan palattiin kuitenkin uudelleen vuonna 1950, ja kuusi vuotta myöhemmin 

STS vihdoin muutti nimensä, nyt Suomen Teknilliseksi Seuraksi
1471

. Pöytäkirjoissa todettiin uudessa 
nimessä hyvänä asiana myös se, että seuran tunnusta ei tarvinnut muuttaa alkukirjainten säilyessä 
entisellään. 

Ratakadun Insinööritalon valmistuminen vuonna 1951 vaikutti myös Suomen Teknillisen Seuran 
tunnukseen: kirjapapereihin lisättiin rakennuksen kuva STS:n tunnuksen yhteyteen. Myöhemmissä 
vaiheissa tunnus pudotettiin kokonaan pois kirjepapereista, ja niissä käytettiin pelkästään raken-
nuksen kuvaa ja osoitetta. 

 

 

                                                           
1468  Teknillinen aikakauslehti 1935: 447–449 
1469  Talvitie 1936a: 77–78 
1470  Talvitie 1936a: 199; Castrén ja Karvonen 1937: 213; Wuolijoki 1950b: 364 
1471  ks. esim. Andersson 2016; Wuolijoki 1950b: 364; Wuolijoki 1956: 195 
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Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Liitto KAL perustettiin vuonna 1972 huolehtimaan työ-
markkinakysymyksistä eli käytännössä siitä edunvalvonnasta, jota STS ei aatteellisena, ammatilli-
sena järjestönä voinut hoitaa. Yhteistyö järjestöjen välillä oli nykivää, ja yhdentyminen ei sujunut 
aivan niin nopeasti kuin toiveikkaimmat ”intressiasioista kiinnostuneet” olivat odottaneet.

1472
 

Vuonna 1978 tehtiin ehdotus STS:n ja KAL:n yhteistoiminnan selkiyttämiseksi. Tavoitteena oli saa-
ada järjestöille yksi yhteinen valtuusto, yhteinen hallitus ja ”mahdollisimman pitkälle yhteinen 
luottamusmies- ja toimihenkilöstö”. Seuraavan vuonna järjestö- ja koulutuspoliittisia asioita ryh-
dyttiin hoitamaan yhdessä, ja STS:n syysvaltuusto hyväksyi yksimielisesti periaatepäätöksen STS:n 
ja KAL:n toiminnallisesta yhdentymisestä. KAL:n liittovaltuusto piti fuusion alkuperäistä tavoiteai-
kataulua eli vuotta 1982 epärealistisena.

1473
 

 

 
 

 

Vuonna 1980 järjestöjen yhteistyövaliokunta totesi, että fuusioon pyrittäisiin asteittain: toimintoja 
selkiytettäisiin, sääntöjä yhdenmukaistettaisiin keskeisiltä osiltaan ja hallintoelimien sekä toimi-
henkilöiden ”yhteiskäyttöä” lisättäisiin. Vuonna 1981 TFiF totesi, ettei osallistuisi suunnitellun 
kaltaiseen kokonaisuuteen sellaisenaan. Yhteiset valtuustovaalit järjestettiin tavoiteaikataulun 
mukaisesti vuonna 1984. 

  

 

Ennen STS:n ja KAL:n yhdentymistä ehti STS muuttaa pieneksi käyneestä Insinööritalosta ensin 
vuokratiloihin, sitten Itä-Pasilaan nykyisiin toimitiloihinsa Insinöörit–Ekonomit-taloon. Insinööritalo 
poistui kirjepapereista ja STS:n tuttu logo nousi jälleen esille. 

STS:n ja KAL:n säännöt yhdenmukaistettiin vuonna 1989, ja vuonna 1990 niille valittiin yhteinen 
hallitus. Valtuusto oli ollut yhteinen jo vuodesta 1984 saakka. Vuonna 1991 järjestöjen toimisto-
organisaatiot yhdistettiin, ja niille valittiin yhteinen toiminnanjohtaja. 

                                                           
1472  ks. Aunesluoma 2004: 269–288; Virtanen 1990, piirtoheitinkalvot 
1473  ks. Aunesluoma 2004: 269–288; Virtanen 1990, piirtoheitinkalvot 
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Vuonna 1993 STS ja Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Liitto KAL aloittivat toiminnan yhteisel-
lä, uudella nimellä Tekniikan Akateemisten Liitto TEK, ja molempien yhdistysten aiemmat nimet 
jäivät pois käytöstä. ”Käyttönimeksi” otettiin Tekniikan akateemiset TEK.

1474
 

 

   

 
 

Kuva 91 Tekniikan akateemiset TEKin logot vuosilta 1993, 2011 ja 2016 

 
 

Toisin kuin monet yhdistykset, Vaasan Teknillinen Seura on säilyttänyt tunnuksensa lähes muuttu-
mattomana perustamisvuodestaan 1919 lähtien. 2000-luvulla mustavalkoisen merkin rinnalle 
muokattiin värillinen versio sekä seuran nimen sisältävät pysty- ja vaakasuorat nimilogoversiot, 
mutta logon ydin, mutterin sisällä sijaitseva ”säkenöivä alasin” on säilytetty muuttumattomana jo 
liki sata vuotta. 

 

 
 

 

 
Kuva 92 Vaasan Teknillisen Seuran tunnus vuodelta 1919 ja vuodelta 2016  
 

                                                           
1474  ks. esim. Andersson 2016 
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Design managementin oppien mukaisesti logon on toimiakseen symboloitava sekä kuvastamaansa 
organisaatiota, sen identiteettiä että sen toiminnallaan itsestään luomaa imagoa. Siten asiakas, 
jäsen, potentiaalinen kuluttaja logon nähdessään pystyy yhdistämään sen tiettyyn toimijaan. Jat-
kuvat viestinnälliset muutokset ja ”kasvojenkohotukset” voivat joissain yhteisöissä olla perusteltu-
ja, mutta saattavat toisinaan olla melko turhia kosmeettisia toimenpiteitä, jotka vain hämmentävät 
tavoiteltua asiakasta. Perinteilläkin on arvonsa.

1475
 

 

 

10.5 Perinteitä kunnioittaen kohti tulevaisuuden yhdistystoimin-
taa 

 

Vaikka ympäröivä yhteiskunta muuttuu, moni alueseura pitää yhä kiinni joistakin perinteistä, jotka 
erottavat ne muista vastaavista seuroista. Osa näistä perinteistä toki muistuttaa toisten teknillisten 
alueseurojen vastaavia: vaasalaisilla on Mimminsä, porilaisilla Charlottansa, Varkautelaisilla Hölök-
kynsä ja kokkolalaisilla nahkaleilinsä ”vauhdin antamiseksi” kokouksiin. Nykypäivänä mimmit ja 
charlottat tosin osallistuvat jäsentilaisuuksiin yhä harvenevaan tahtiin, mutta viimeistään vuosijuh-
liin niistä pyyhitään pölyt. 

Moni alueseura on myös tahtonut pitää kiinni suosittelijoista jäsenhakemusten tukena. Vaikka 
käytännössä ketään sääntöjen mukaisesti jäsenkelpoista ei tahdota sulkea pois jäsenkunnasta, on 
tuo suosittelijapyyntö mukavaksi koettu jäänne vanhasta. Tosin muutama alueseura kertoi alue-
seurapäivillä harkinneensa tavasta luopumista: jäsenhankinta on nykypäivänä yhä hankalampaa 
teknillisten seurojen kilpaillessa yhä useampien erilaisten harrastusten kanssa jäsenpotentiaalinsa 
kiinnostuksesta. 

Vaikka useimmat suomalaiset teknilliset seurat ovat ottaneet sosiaalisen median omakseen ainakin 
Internet-sivujen myötä, on vielä paljon mahdollisuuksia käyttämättä Facebookin ja LinkedInin hyö-
dyntämisessä. Ellis ja Williams

1476
 totesivat vuonna 2010, että ammatillisten yhdistysten kiinnostus 

sosiaalista mediaa kohtaan oli heidän tutkimuksensa mukaan melko vähäistä. Sosiaalisen median 
mahdollisuuksien käyttämättä jättäminen olisi silti suuri virhe, sillä nuorille sukupolville se on jo 
erottamaton osa elämää. 

Sosiaalinen media mahdollistaa monia yhdistyksen toiminnan ja sen suuntaamisen kannalta tärkei-
tä asioita. Sen kautta voi esimerkiksi herätellä jäsentenvälistä keskustelua, kerätä jäsenkunnan 
mielipiteitä, tehdä kyselyitä ja tutkimuksia, jakaa dokumentteja ja vaikkapa vain välittää tietoa 
yhdistyksen tapahtumista

1477
.  

                                                           
1475  ks. esim. Ahopelto 2002: 114; Landry 1998: 16–17 
1476  Ellis ja Williams 2010: 25, 29; ks. myös Pennington 2015: 10 
1477  ks. myös Ellis ja Williams 2020: 30 
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Perinteisen paperitiedottamisen rinnalla sosiaalinen media aiempia mediavaihtoehtoja reaaliaikai-
sempana ja reaktioherkempänä mahdollistaa nopeamman toiminnan ja kohdistettavuuden, kuin 
mihin perinteisen massaviestinnän keinoin on yhdistyksissä totuttu. Näitä mahdollisuuksia ja sosi-
aalisen median tarjoamaa kilpailuetua

1478
 ei kannata jättää hyödyntämättä.  

Kaikissa sosiaalisen median välineissä ei kuitenkaan ole tarvetta toimia ammattilaistasoisesti jatku-
vasti, useita kertoja päivässä niitä päivittäen. Esimerkiksi teknilliset seurat ovat puhtaasti vapaaeh-
toisvoimin ylläpidettyjä yhteisöjä

1479
, eikä monellakaan johtokunnan webvastaavalla ole aikaa, 

resursseja eikä kiinnostustakaan jatkuvaan päivittämiseen, eikä edes päivitettävää sisältöä sivustol-
le.  

Silti mikäli sosiaalisen median sivustot avataan, on niiden sisältämien tietojen ajantasaisuudesta 
pidettävä huolta. Ellisin ja Williamsin tutkimuksessa esimerkiksi The Association of Chartered Certi-
fied Accountants ACCA toteaa LinkedInin olevan heillä kuukausittaiseen, Facebookin viikottaiseen 
ja Twitterin päivittäiseen käyttöön

1480
. 

 

10.5.1  Sosiaalinen media ja yhdistysten toimintatapojen muutos 

Vastaajilta tiedusteltiin vuoden 2014 kyselyssä myös heidän näkemyksiään siitä, muuttaako so-
siaalinen media yhdistysten toimintatapoja. Tähän kysymykseen vastanneista 264 vastaajasta 69 % 
totesi, ettei osaa sanoa. 13 %:n mielestä muutosta oli tapahtunut, mutta 18 %:n mielestä ei. 

Seuraavaan kysymykseen vastasi 217 vas-
taajaa. Kahden vastaajan mielestä muutos 
oli ollut huonompaan suuntaan, 37 vastaa-
jan mielestä parempaan. Peräti 82 % vas-
tanneista ei osannut sanoa.  

Sosiaalisen median mukanaan tuomina 
parannuksina mainittiin erityisesti tiedonvä-
lityksen nopeutuminen, entistä parempi 
tavoittavuus sekä reaaliaikaisuus. Lisäksi 
sosiaalisen median käytön koettiin lisän-
neen osallistumismahdollisuuksia ja vähen-
täneen paperipostituksen tarvetta.  

Myös näkyvyyden koettiin parantuneen, 
palauteiden saannin mahdollistuneen, viestinnän tehostuneen ja osallistujaprofiilin muuttuneen. 
Kaikkiaan positiivisia puolia listattiin 27 vastauksessa. Negatiivisia puolia nostettiin esiin kahdessa 
vastauksessa: ”joka paikkaan ei pidä tunkea somea” ja ”sosiaalinen media on paholaisesta, NSA:n 
hommaa”.  

                                                           
1478  vrt. Ellis ja Williams 2010: 33 
1479  ks. myös Pennington 2015: 7–11  
1480  Ellis ja Williams 2020: 30; vrt. Pennington 2015: 9 
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Onko TEKin kerhon, alueseuran ja/tai 
yritysyhdistyksen tarpeellista olla 
mukana sosiaalisessa mediassa? 

(n=565) 

kyllä

ei

EOS

Vuoden 2014 kyselyyn vastanneilta kysyttiin 
myös, onko teknillisten yhteisöjen tarpeellista 
olla mukana sosiaalisessa mediassa. 56 % 
kaikkiaan 565 vastaajasta ei osannut sanoa, 
36 %:n mielestä vastaus oli kyllä ja kahdeksan 
prosenttia vastusti. Positiivisia puolia listattiin 
144 vastauksessa ja negatiivisia 40 vastauk-
sessa. Kaikki tähän kysymykseen saadut 
avoimet vastaukset on listattu liitteessä 9.  

Sosiaaliseen mediaan myönteisesti suhtautu-
va enemmistö koki sen nykypäiväksi ja luon-

tevaksi tiedonvälityskanavaksi, ”kaikkihan siellä ovat”, kun taas kielteisesti sosiaaliseen mediaan 
suhtautuvat esittivät perusteluinaan turvallisuusriskejä ja vaaraa liiasta julkisuudesta. Positiivisia 
perusteluita oli kyselyvastauksissa huomattavasti negatiivisia enemmän, ja sosiaalinen media koet-
tiin jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen parantajana, joustavana, nopeana ja nykyaikaisena 
tiedonvälityskanavana, joka myös tehostaisi aiemmissa vastauksissa huonohkoksi koettua näky-
vyyttä. 

Vuoden 2015 luottamushenkilö-
kyselyssä vastanneilta tiedustel-
tiin, oliko heidän yhdistyksensä 
käytössä Internet-sivut, Facebook- 
tai muu ryhmä tai sähköpostilista. 
Sähköpostilistaa käytti lähes jo-
kainen yhteisö: vain kolme vastaa-
jaa kertoi, ettei sellaista ollut.     
79 %:lla oli sähköpostilista käytös-
sä tiedonvälitykseen jäsenkunnal-
le ja 64 %:lla hallituksen tai johto-
kunnan keskinäistä viestintää var-
ten. 

Internet on selvästi jo nykypäivää 
useimpien yhdistysten kohdalla: 
75 %:lla oli omat webbisivut, yksi 
vastanneista ei osannut sanoa ja 
23 % vastasi, ettei sivuja ollut. 
Facebook jakoi vastaajajoukon 
kahtia: 53 % eli 25 vastaajaa vas-
tasi kyllä, 47 % ei (22 vastaajaa). 

Tosin paljastui, että jokunen luottamushenkilökin oletti, ettei hänen edustamallaan yhteisöllä ollut 
Facebook-sivuja, vaikka sellaiset todellisuudessa oli. Ellei sisäinen tiedonvälitys tavoita edes johto-
kuntaa/hallitusta kokonaisuudessaan, ei ole yllättävää, että jäsenkuntakaan ei tällaisista sivuista tai 
ryhmistä ole aina täysin tietoinen.  

Twitteriä käytti vain yksi Tekniikan akateemiset TEKin kerho: liiton ylläpitämä yrittäjäklubi. Kolme 
vastaajaa ei osannut sanoa, olisiko heidän yhteisöllään mahdollisesti ollut moinen käytössä. Esi-
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merkiksi Vaasan Teknillisellä Seuralla oli Tekno-
logiayrittäjyyspäivät TYP2014:n aikana käytössä 
tätä viestintää varten Twitter-tili, mutta sen 
käyttö unohtui TYP2014:ään. Seuran muuhun 
tiedonvälitykseen ei Twitter-tiliä avattu.  

LinkedInin mainitsi 12 vastaajaa, sekä Whats-
Appin ja Google+:n kummankin yksi. 65 % vas-
taajista (31) totesi, ettei tällaisia ollut alueseu-
ran, kerhon tai yliopistoyhdistyksen käytössä. 

Kolme vastaajaa ei osannut sanoa, oliko tällaisia 
yhteisön käytössä. 

Luottamushenkilökyselyyn vuonna 2015 vas-
tanneilta tiedusteltiin myös, onko heidän mie-
lestään alueseuran, kerhon tai yhdistyksen 
tärkeää käyttää sosiaalista mediaa. 25 vastaajaa 
vastasi myönteisesti, kymmenen kielteisesti ja 
kaksitoista ei osannut sanoa.  

Myönteisesti vastanneet perustelivat näkemys-
tään sillä, että sosiaalinen media helpottaa 
jäsenkunnan nopeaa tavoittamista ja muistut-
tamista jäsentilaisuuksista, sekä auttaa saa-
maan keskusteluyhteyden jäsenkuntaan. Sosi-
aalisen median koettiin olevan paitsi nykypäi-
vää, ennen kaikkea nopea, ilmainen ja tehokas 
tiedotusväline. Realistisesti yksi vastaaja totesi, 
että ”yhdistyksen nettisivuja päivitetään vä-
hemmän, joten nopea tiedotus hoituu fb:n (ja 
emailin) avulla”. 

Lisäksi avoimissa perusteluvastauksissa todet-
tiin, että ”tällä hetkellä some on usein tehok-
kain tapa tavoittaa nuorimmat jäsenet” ja että 
”sosiaalisen median avulla tavoittaa parhaiten 
eri puolilla maata (ja maailmaa) olevat jäsenet; 
somen avulla saa myös omille viesteilleen näky-
vyyttä muidenkin keskuudessa”. 

Kielteisesti sosiaaliseen mediaan suhtautuvat 
vastaajat perustelivat näkökantansa jäsenkun-
nan iäkkyydellä ja innostuksen puutteella. Li-
säksi oletettiin, että harva jäsen olisi aktiivisesti 
mukana sosiaalisessa mediassa, joten sellaiselle 
ei nähty tarvetta. 
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Luottamushenkilökyselyyn 2015 vastanneilta tiedusteltiin myös, oliko vastaajan alueseuralla, ker-
holla tai yhdistyksellä nimettyä some-vastuuhenkilöä, eli oliko yhteisöllä joku, jonka tehtävänä on 
ylläpitää yhdistyksen mahdollisia www-, Facebook, Twitter- jne. -tilejä. 50 % vastanneista vastasi 
tähän kysymykseen myönteisesti, yksi ei tiennyt. 

Vastanneiden alueseuran, kerhon tai yhdistyksen sosiaalisen median palvelut oli pääsääntöisesti 
organisoitu johtokunnan talkootyönä (ks. kuva 93): yksikään yhdistys ei korvannut tehtyä työtä 
johtokunnan/hallituksen jäsenelle, joka siitä oli vastuussa. Yksi yhdistys hankki palvelun pienyrityk-
seltä. Muita tapoja ei lueteltu, kahdeksan prosentin ”muuten, miten” -vastaukset sisälsivät to-
teamuksen, ettei sosiaalisen median tilejä ole, että yksi henkilö oli luonut tilin ja hoiti sitä, ja että 
yhteisö oli ”hoitanut asian omalla tavallaan jo 65 vuotta”. 

 

 

Kuva 93 Sosiaalisen median palveluiden organisointitavat alueseuroissa, kerhoissa ja yli-
opistoyhdistyksissä 

 

Tämän tutkimuksen tulokset puoltavat ajatusta sosiaalisesta mediasta tärkeänä tukimediana perin-
teisen paperitiedottamisen rinnalla, mutta ei sen korvaajana. Etenkin yhdistysten tiedotustoimin-
nasta puhuttaessa keskusteluissa ja vastauksissa nousee usein esiin kommentti ”mutta ei sähkö-
postilla/webbisivuilla/Facebookilla silti vielä voi paperitiedottamista kokonaan korvata”.  

Paperitiedotteista luopumisen aika ei ole vielä, eikä ehkä vuosikymmeniin; monesta syystä myös 
aktiivisesti sosiaalisessa mediassa toimivat jäsenet haluavat usein saada paperitiedotteen edes 
muutaman kerran, tai edes pari kertaa vuodessa. Yhdistyksen kannalta paperitiedotteen merkitys 
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on saattanut jopa kasvaa viime vuosina perinteisen kirjepostin vähennyttyä: jäsenkirja erottuu ja 
saattaa tulla tarkemmin luetuksi, kuin informaatiovirtaan uppoava sähköpostiviesti tai some-
uutisvirran linkki.  

Toisaalta kokemuksen kautta on ollut havaittavissa, että paperitiedotteesta on kyllä huomattu 
tilaisuus, ja ehkä jopa varmistettu tapahtuman tietoja Internet-sivulta, mutta vasta sähköpostivies-
ti ja Facebook-päivitys saa jäsenen aktivoitumaan ilmoittautumiseen saakka. Osa jopa kertoi odot-
tavansa ensin sähköpostimuistutusta, ennen kuin ilmoittautuu; viestiin kun on niin helppo vastata 
kunhan on siinä vaiheessa tarkastanut kalenterista, onko ilta vielä vapaana. Prioriteettijärjestyk-
sessä alueseuran tai kerhon tilaisuudet eivät taida nousta monellakaan jäsenellä aivan niin korkeal-
le kuin tapahtumien järjestäjät toivoisivat. 

 

 

10.5.2  Ammatillisten yhdistysten tärkeimmiksi koetut tehtävät 

Vuoden 2014 ja vuoden 2006 vastaajilta tiedusteltiin heidän näkemystään siitä, mitkä ovat Teknii-
kan akateemiset TEKin piirissä toimivan alueseuran tai kerhon tärkeimpiä tehtäviä. Kuvassa 94 on 
esitetty vuoden 2006 vastausten yhteenveto ja kuvassa 76 kooste vuoden 2014 vastauksista. Vuo-
den 2006 kyselyä kuvaavissa kaavioissa tekniikan akateemisten vastaukset on esitetty viininpunai-
sella värillä.  

 

Kuva 94 Ekonomi- ja tekkiläisluottamushenkilöiden näkemykset jäsenyhdistystehtävien 
tärkeydestä (2006)

 1481
 

                                                           
1481  Ahopelto 2009: 157 
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Vuoden 2006 kyselyn vastausvaihtoehdot on kuviossa lyhennetty: ajankohtaiskoulutus, seminaarit, 
kurssit = ajankohtaiskoulutus; ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen (ns. 
me-henki) = me-henki; tekniikan/kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneiden näkyvyyden ja 
aseman edistäminen ja julkilausumat (= julkilausumat) oli vuonna 2006 yhdistetty ja vuonna 2014 
eriytetty kahdeksi eri kysymykseksi; ekskursiot alueen yrityksiin = ekskursiot; juhlat, illanvietot = 
juhlat, illanvietot; koko perheen tapahtumat = perhetapahtumat; tiedottaminen, yhteydenpito 
jäsenkuntaan (jäsenkirje, Internet-sivut, sähköpostilista) = tiedottaminen; tilaisuudet, jonne on 
pääsy vain tekniikan akateemisilla / ekonomeilla = tilaisuudet vain jäsenille; tilaisuudet, jonne voi 
tuoda halutessaan myös seuralaisen (puolison/ystävän) = avec-tilaisuudet ja virkistystoiminta, 
retket, teatterikäynnit = virkistys. 

Ekonomit vastasivat vuonna 2006 tekniikan akateemisia innokkaammin paikallisyhdistyksen tär-
keimpiä tehtäviä käsitelleisiin kysymyksiin: jokainen ekonomi on jonkin paikallisyhdistyksen jäsen, 
mutta vain harva tekniikan akateeminen kuuluu teknilliseen alueseuraan tai pääkaupunkiseudulla 
TEKin kerhoon.  

 

 
Kuva 95 Vastaajien näkemykset paikallisyhdistysten tärkeimmistä tehtävistä vuonna 2006  
 
 
 
Jäsenyhdistysten tehtäviä preferoitiin aineistoissa kuitenkin melko samansuuntaisesti: molemmat 
ryhmät halusivat osallistua ekskursioille, pitivät tärkeänä, että yhdistykset huolehtivat tiedotusteh-
tävästään ja näkivät ajankohtaiskoulutuksen tärkeänä yhdistystason tehtävänä. 

Vuoden 2014 kyselyssä tärkeimmiksi Tekniikan akateemiset TEKin piirissä toimivan alueseuran tai 
kerhon tehtäviksi nousivat ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen (ns. me-
henki), ekskursiot alueen yrityksiin ja kahden äänen erolla toisiinsa ajankohtaiskoulutus, seminaa-
rit, kurssit sekä tiedottaminen, yhteydenpito jäsenkuntaan. Yhä oltiin voimakkaasti sitä mieltä, että 
tilaisuuksia on syytä järjestää, ja niistä pitää tiedottaa jäsenkunnalle.  
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Kuva 96 Vastaajien mielestä alueseuran/kerhon tärkeimmät tehtävät vuonna 2014 (n=565) 

 

Sosiaalinen pääoma koostuu ihmisten välisistä suhteista, verkostoista, siteistä ja luottamukses-
ta

1482
. Jäsenyhdistystehtävistä useimmat mahdollistavat näiden verkostojen luonnin niin aktiivi-

toimijoiden kuin rivijäsenten ja satunnaisten tilaisuuksissa kävijöiden välille. Nämä verkostot pe-
rustuvat toimijoidensa keskinäisiin suhteisiin, siteisiin ja jo olevien verkkojen käyttöön ja yhteiseen 
osallistumiseen.  

Voidakseen täyttää jäsenkunnan tärkeiksi ja vähemmän tärkeiksikin koetut jäsenyhdistystehtävät 
käyttävät jäsenyhdistystoimijat, luottamushenkilöt, useita henkilökohtaisia verkkojaan ja rakenta-
vat sitä luottamusta, joka sitoo nämä erilaiset toimijat ja verkot yhteen: puheenjohtaja soittaa 

                                                           
1482  ks. esim. Putnam 2000: 18–25; vrt. Pakarinen 2000; www.stat.fi/tup/sospo/kasite.html 22.5.2008; Gonzalez-Brambila 

ja Veloso 2007; Halpern 2005: 17; Carnevali 2011: 926 
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tutulle toimitusjohtajalle kysyäkseen mahdollisuutta yritysvierailuun, sihteeri kysäisee mainosta 
tiedotteeseen, tiedottajalla on vanhoja suhteita bussifirmaan ja rahastonhoitajalla on tiedossa 
hyvä pitopalvelu vuosijuhliin. Tai täysin eri järjestyksessä: pääasia on, että toimijat luottavat toi-
siinsa ja siihen, että asiat tulevat hoidetuiksi. Ilman luottamusta ei ole toimivaa yhdistystäkään – 
"en minä vaan mieluummin joku muu" -ajattelulla nakerretaan toiminnalta pohja ja hylätään se 
sosiaalisen pääoman kertymä, joka toimivasta yhdistysverkostosta olisi löydettävissä. 

Sekä vuoden 2006 että vuoden 2014 kyselyn vastaajilta tiedusteltiin myös, mikä oli oman alueseu-
ran tai kerhon merkitys vastaajalle. Vuoden 2006 vastaajista suhteellisesti useampi tekniikan aka-
teeminen piti alueseuraa/kerhoa itselleen merkityksettömänä kuin vuonna 2014.  

 

 
Kuva 97  Alueellisen jäsenyhdistyksen merkitys vastaajille (2006)

1483
 

 

Sekä ekonomivastaajien että tekniikan akateemisten mielestä alueellisen jäsenyhdistyksen toimijat 
olivat jääneet kovin tuntemattomiksi vuonna 2006. Jäsenyhdistyksen merkityksenä vastaajalle 
pidettiin molemmissa ryhmissä sen toimimista väylänä tavata toisia ja tutustua uusiin toimialoihin, 
ja monelle vastaajalle kyseinen yhteisö oli tärkeä yhteenkuuluvuuden vahvistaja. 

Ekonomivastauksia saatiin vuonna 2006 jälleen suhteellisestikin huomattavasti enemmän kuin 
tekkiläisvastauksia liittojen erilaisen organisoitumistavan vuoksi, mutta vastaukset ryhmittyivät 
samankaltaisesti molemmissa tutkituissa aineistoissa. Tekniikan akateemiset pitivät ekonomeja 
laajemmin ammattiliitostaan riippumatonta paikallisyhdistystään merkityksettömänä – osin juuri 
koko tämänkaltaisen paikallisyhdistystoiminnan tuntemattomuuden vuoksi. 

Kun paikallisyhdistyksen merkitystä vastaajille tarkasteltiin vuoden 2006 vastausten perusteella 
ikäryhmittäin, osoittautui paikallisyhdistystoiminta erityisesti molempien liittojen eläkeikäisille 

                                                           
1483  Ahopelto 2009: 181 
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vastaajille toimivan yhteenkuuluvuuden vahvistajana ja väylänä tavata toisia alan toimijoita sekä 
tutustumisväylänä uusiin toimialoihin. Nuorimmat vastaajaikäryhmät pitivät muita yleisemmin 
alueellista yhdistystoimintaa joku itselleen vieraana tai merkityksettömänä. Tämä asettaa haastei-
ta uusjäsenhankintaan molemmissa tutkituissa yhdistysryhmissä; erityisesti tekniikan akateemis-
ten alueseura- ja kerhotoimintatietoisuus ja -kiinnostus oli sekä vuoden 2006 että vuoden 2014 
tutkimuksen tulosten mukaan vähäistä.

1484
 

 

 

Kuva 98 Oman alueseuran/kerhon merkitys vastaajalle vuonna 2014 (n=314) 

 

Molemmissa ammattiryhmissä erityisesti työikäisten tietoisuuden lisääminen toiminnasta ja toimi-
joista vaikuttaa olevan tarpeen. Vaikka paikallisyhdistys nähtiinkin ensisijaisesti väyläksi tavata 
toisia ja tutustua uusiin toimialoihin, koettiin paikallisen yhdistyksen toimijat hyvin pitkälti lähes 
tuntemattomaksi "porukaksi", joka silloin tällöin lähettää postia.

1485
  

Muutama alueseura ja TEKin kerho saikin vuoden 2006 kyselyssä kritiikkiä ontuvasta tiedonvälityk-
sestään. On ymmärrettävästi turha valittaa jäsenpulaa, ellei jäsenhankintaa edes aidosti harraste-
ta. Vähimmäisvaatimus yhdistysverkoston kutomisessa lienee kertoa yhdistyksen olemassaolosta 
potentiaalisille jäsenille.

1486
 

                                                           
1484  Ahopelto 2009: 181–182 
1485  Ahopelto 2009: 183 
1486  Ahopelto 2009: 184 
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Osa vastaajista piti jäsenyhdistystoimintaa itselleen täysin merkityksettömänä. Jäsenyhdistysten 
profiilinkorottamiseen on siis selvä tarve: toimintaa ja toimijoita ei tunneta riittävästi, jotta verkos-
to toimisi ja houkuttelisi jäseniä. Sidokset ovat melko heikkoja erityisesti tekniikan akateemisilla, 
joilla toki koko alueseura- ja kerhotoiminta oli jäsenyystavasta johtuen tuntemattomampaa kuin 
ekonomien keskuudessa: vain viitisen prosenttia tekniikan akateemista näki vuonna 2006 alueseu-
ransa tai kerhonsa yhteenkuuluvuuden vahvistajan merkityksessä, kun ekonomipuolella vastaava 
prosenttiluku oli 28.  

Vuonna 2014 kolmannes 314 vastaajasta kertoi kokevansa alueseuransa/kerhonsa väyläksi tavata 
toisia ja tutustua uusiin toimialoihin. Viidenneksen mielestä kyseinen yhteisö oli tärkeä alueen 
tekniikan akateemisten yhteenkuuluvuuden vahvistaja. Tässä oli tapahtunut suuri muutos vuoden 
2006 viidestä prosentista. Itselleen merkityksettömäksi aluseuran/kerhon koki 15 % vastanneista.  

 

 
Kuva 99 Jäsenistön kokema tiedonsaanti jäsenyhdistysten toiminnasta (2006)  

 

Vastaajilta tiedusteltiin sekä vuonna 2006 että vuonna 2014 myös sitä, mitä kautta he saivat tietoa 
oman alueseuransa tai kerhonsa toiminnasta. Koska vuoden 2006 kyselyn kaikki ekonomivastaajat 
kuuluivat vähintään yhteen paikallisyhdistykseen, saivat he myös suhteellisesti paremmin tietoa 
paikallisyhdistystoiminnasta kuin Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenet (kuva 99).  

Pääasiallisin tietolähde ekonomeille oli vuonna 2006 yhdistyksen oma tiedote tai lehti, mutta myös 
Ekonomi-lehden jäsenyhdistyssivuilta saatiin tietoa. Avoimissa vastauksissa tosin moitittiin Eko-
nomi-lehteä paikallisyhdistystoiminnan kannalta liian hitaaksi tiedonvälityskanavaksi. Muita tie-
donsaantikanavia vuoden 2006 ekonomeilla olivat erityisesti kollegat ja yhdistyksen hallitukses-
sa/johtokunnassa toimivat tuttavat. Internet-sivuista todettiin muutamissa vastauksissa, että niillä 
ei tule käytyä kuin erikseen toimitettujen linkkien kautta.  
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Kuva 100 Mitä kautta vastaaja sai tietoa oman alueseuransa/kerhonsa toiminnasta vuonna 
2014 (n=314) 

 

Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenet saivat vuonna 2006 yleensä ottaen melko heikosti tietoa 
alueseurojen ja kerhojen toiminnasta, mutta ensisijaiseksi tiedonlähteeksi nousi ekonomeista 
poiketen yhdistyksen oma sähköpostilista. Avoimet vastaukset noudattelivat samoja linjoja eko-
nomivastaajien kanssa, mutta erityispiirteenä esiintyivät maininnat, joiden mukaan vasta tämä 
kysely toi koko alueseuratoiminnan mieleen. 

Yksi vastaaja totesi vuonna 2006 puolisonsa tehokkaimmaksi tiedonlähteeksi, joten voitaneen 
todeta toimiviksi koettujen tiedonvälitystapojen olevan myös melko yksilöllisiä. Molemmissa ryh-
missä nousi esiin myös useita avoimia vastauksia, joissa todettiin hallitus- tai johtokuntatyöskente-
lyn olevan varsinainen tiedonlähde yhdistyksen toiminnasta. Varmasti näin onkin: kun itse organi-
soi tilaisuudet, niistä myös on helppo olla tietoinen – ja saada ne sovitetuksi omaan kalenteriin. 

Vuonna 2014 tekniikan akateemiset saivat parhaiten tietoa oman alueseuransa tai kerhonsa toi-
minnasta vuoden 2006 tapaan sähköpostilistan kautta. Toiseksi nousi TEK-lehti, mutta vastanneista 
17 % koki, ettei saanut tietoa mitään kautta. Yhdistyksen omat Internet-sivut olivat ensisijainen 
tiedonsaantikanava 11 %:lle vastanneista. Yhdistyksen oma tiedote toimi ensisijaisena tiedonväli-
tyskanavana enää vain kahdeksalle prosentille vastanneista. Osin tähän vaikuttaa se, että muuta-
ma alueseura ja kerho on jo luopunut paperitiedotteista. 
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10.5.3  Luottamustehtävien kiinnostavuus 

Sekä vuonna 2006 että vuonna 2014 tiedusteltiin vastaajien kiinnostusta ryhtyä joskus itse yhdis-
tyksensä luottamushenkilöksi. Vuonna 2006 kyselyyn vastanneesta 3 886 ekonomista vain kolme 
prosenttia ilmoitti voivansa joskus olla kiinnostunut luottamustehtävistä paikallisessa ekonomiyh-
distyksessään, kuusi prosenttia voivansa harkita asiaa ja kymmenen prosenttia, ettei ollut kiinnos-
tunut lainkaan tällaisesta toiminnasta. Pääosa vastanneista ei osannut sanoa tai ei vastannut ky-
symykseen lainkaan (kuva 101). 

Vastausten perusteella Tekniikan akateemiset TEKin jäsenkunnan kiinnostus mahdolliseen alueelli-
seen luottamustehtävään lähi- tai kaukaisemmassa tulevaisuudessa oli vuonna 2006 hyvin saman-
suuntainen ekonomivastaajien kanssa. Kuten ekonomienkin kohdalla, moni vastaaja ei osannut 
sanoa tai jätti vastaamatta koko kysymykseen (53 %). Tekniikan akateemisista 25 % vastaajista 
ilmoitti, ettei ole jatkossakaan kiinnostunut alueellisista luottamustehtävistä (kuva 102). Kuusi 
prosenttia kyselyyn vuonna 2006 vastanneista 3022 tekniikan akateemisista piti mahdollista luot-
tamustehtävää kiinnostavana ja 16 % ehkä mahdollisena vaihtoehtona. 

 

Kuva 101  Vastanneiden jakauma ilmaistun ekonomi- ja TEK-yhdistysluottamustehtävä-
kiinnostuksen mukaan vuonna 2006 (n=SEFE 3886 ja TEK 3022) 

 

 

Kuva 102 Kiinnostus toimia luottamustehtävistä paikallisessa alueseurassa/kerhossa vuonna 
2014 (n=565) 
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Vuoden 2014 aineisto oli otantatutkimuksesta johtuen suppeampi kuin vuoden 2016 koko jäsen-
kunnalle lähetetyn kyselyn aineisto. Luottamustehtäväkiinnostuskyselyn vastaukset olivat luotta-
mustehtäviin uusia tekijöitä etsivien kannalta muuttuneet jopa hieman negatiivisemmiksi. vaikka 
nyt kahdeksan prosenttia vastanneista (aiemman kuuden prosentin sijaan) pitikin luottamustehtä-
viä mahdollisesti kiinnostavina tulevaisuudessa, vastasi nyt peräti 40 % kielteisesti aiemman 25 %:n 
sijaan (kuva 102). 

Alueellisten luottamustehtävien kiinnostavuuden lisäämiseksi olisi Tekniikan akateemiset TEKin 
jäsenkunnan parissa tehtävä tavoitteellista työtä, jotta alueseurat ja -kerhot eivät kuihtuisi talkoo-
työvastuun ottajien puutteessa tyystin pois. Tarvitaan paitsi uusia näkemyksiä, myös nykyisten 
toimintatapojen entistä parempaa markkinointia jäsenkunnalle; näkyvyyden ja tietoisuuden lisää-
mistä. Erityisesti Tekniikan akateemiset TEKiin kuuluvien kyselyyn vastanneiden piirissä koko alue-
seuratoiminta oli jäänyt hyvin vieraaksi niin sanotuille rivijäsenille, joten toimenpiteitä tarvitaan, 
mikäli alueseurojen toiminta sekä niiden ja Tekniikan akateemiset TEKin välinen yhteys halutaan 
turvata tulevaisuudessakin. 

Vastanneiden näkemykset hyvin samansuuntaisia kuin niin sanotun kenttäväen keskuudessa käy-
dyissä keskusteluissa todettiin: aktiivisten toimijoiden löytäminen on yhä vaikeampaa; talkootyö 
ammattikunnan hyväksi ei enää tunnu tällaisenaan kovinkaan olennaisesti kiinnostavan yhdistys-
ten jäsenkuntaa. Asian hyväksi tarvitaankin siksi toimenpiteitä, ettei toiminta lopulta kuihtuisi 
olemattomiin. 

Perusteluissa jo luottamustehtävissä toimivat olivat pääsääntöisesti kiinnostuneita niistä jatkossa-
kin, joskin osa oli jo valmis "antamaan tilaa nuoremmille". Ellei vastaaja ollut koskaan toiminut 
luottamustehtävässä yhteisössään, saattoi avoimissa perusteluvastauksissa tähän kysymykseen 
olla hyvinkin kärkeviä kommentteja toiminnan kyseenalaisesta mielekkyydestä vastaajan kannalta. 

Pääasiallisin perustelu yhdistysluottamustehtävän epäkiinnostavuuteen oli ajanpuute sekä halu 
olla esimerkiksi lasten kanssa ylitöiltä jäävä vähäiseksi koettu vapaa-aika. Myös pitkät välimatkat 
nousivat haja-asutusalueilla asuvien tämänkaltaisen talkootyökiinnostuksen esteeksi. Sekä vuonna 
2006 että 2014 moni eläköityneestä vastaajista koki ikänsä esteeksi luottamustehtävän hoitamisel-
le; myös yrittäjyys koettiin toisinaan esteenä – ja toisaalta joku yrittäjä ilmoitti kiinnostuneensa 
luottamustoiminta-ajatuksesta juuri siksi, että pystyi näin verkottumaan alallaan. 

Hieman yllättäen sekä vuonna 2006 että vuonna 2014 myös akateeminen ura koettiin esteeksi 
tämänkaltaisen yhdistystoimintaluottamustehtävän hoidolle. Tämä antoi kimmokkeen ristiintaulu-
koida vastanneiden jäsenyhdistysluottamustehtävissä toimivien jatkotutkinnot: vuoden 2006 kyse-
lyyn vastasi yksitoista vähintään lisensiaatintutkinnon ja kymmenen tohtorintutkinnon suorittanut-
ta luottamushenkilöä. Voitaneen todeta, ettei akateeminen ura luo ainakaan estettä toimia amma-
tillisen, koulutustaustaisen jäsenyhdistyksen luottamustehtävässä. 

Osa vastaajista myös yhdisti vapaaehtoisen ammatillisen yhdistystoiminnan ammattiyhdistysliik-
keen toimintaan ja pelkäsi "leimautumista". Myös alueseurojen ja kerhojen tehtävistä oli epäsel-
vyyttä, moni vastaaja totesi suoraan, ettei tiennyt, mitä nämä tekevät, ja osa sekoitti teknisaatteel-
lisen harrastetoiminnan Tekniikan akateemiset TEKin edunvalvontatehtäviin. Osa vastaajista myös 
koki, ettei heillä elämäntilanteensa tai korkean ikänsä vuoksi ollut mahdollisuutta osallistua toi-
mintaan. 
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Kuva 103 Syitä ryhtyä luottamushenkilöksi (2014, n=180) 
 

 

Nämä tutkimustulokset vahvistavat käsitystä siitä, että Tekniikan akateemiset TEKin yhteydessä 
toimivien kerhojen ja liittoon yhteydessä olevien alueseurojen tehtävistä ja toimenkuvasta kannat-
taisi informoida jäsenkuntaa entistä tarkemmin. Ellei jäsen ole jo ennestään aktiivitoimija, on hä-
nellä usein hyvin hatara kuva yhdistysten roolista TEKin kentässä, tai ei lainkaan tietoa tällaisen 
toiminnan olemassaolosta, eikä tilanne ole parantunut olennaisesti vuosien 2006 ja 2014 välisenä 
aikana. 

Toisaalta luottamustehtävissä toimivia pidettiin jopa oman edun tavoittelijoina ja ammatillisina tai 
poliittisina pyrkyreinä. Kuten Lainema

1487
 toteaa: menestys ei koskaan ole hallituksen ansiota, 

mutta epäonnistuminen on aina sen syytä – näin vaikuttaa monesti olevan myös yhdistystoimin-
nassa. 

Ammatillinen yhdistystoiminta koettiinkin tekniikan akateemisten piirissä melko hyväksi verkottu-
miskanavaksi sekä vuonna 2006 että vuonna 2014. Vastauksissa todettiin myös, että saadakseen 
muutosta aikaan, on oltava valmis toimimaan itse. (Ks. kuva 103.)  

Lähes kolmannes vuoden 2014 kyselyn tähän kysymykseen vastanneista oli ryhtynyt luottamusteh-
tävään joko verkottuakseen alueensa tekniikan alan toimijoiden kanssa tai koska vastaajaa oli 
pyydetty mukaan. 15 %:lle alueseura- tai kerhotoiminta oli ensisijaisesti harrastus. Muina syinä 
mainittiin esimerkiksi tarve aktivoida seuran toimintaa.  

                                                           
1487  Lainema 2006: 201 
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Vapaaehtoisena talkootyönä tehtävät jäsenyhdistyksen järjestämät koulutukset, yritysvierailut ja 
juhlat vaativat usein aktiivista varainkeruuta vuosittain kootun jäsenmaksun lisäksi. Jokaisen halli-
tuksen tai johtokunnan jäsenen henkilökohtaiset suhteet paikalliseen yritysmaailmaan ovat koe-
tuksella useita kertoja vuodessa – milloin kerätään postimerkkikassaan täydennystä, milloin mai-
noksia jäsentiedotteen painattamiseen, milloin sponsoritukea yhdistyksen vuosijuhlia varten. Mo-
nikaan ei koe tätä omimmaksi vahvuuslajikseen, saati nauti jatkuvasta rahankeruusta.  

Varainhankinta tapaa monissa yhdistyksissä jäädä muutaman aktiivisimman verkostoitujan harteil-
le, mikä osaltaan syö toiminnan kiinnostavuutta: yksipuolinen vastuun kantaminen ei pitkän päälle 
motivoi toiminnassa jatkamiseen. On arvioitu, että vapaaehtoisen järjestötyön suurin uhka on 
tulevaisuudessa juuri raha: kun järjestötoiminnan tekijöiden ajasta yhä suurempi osa kuluu rahoi-
tuksen hankkimiseen kuin itse toiminnan sisältöön, alkaa talkooporukasta olla pulaa monessa jär-
jestössä

1488
. 

Avoimissa vastauksissa tuotiin selkeästi esiin sekä vuonna 2006 että vuonna 2014, ettei moni vas-
taaja ollut ennen kyselyn saamistaan edes ollut tietoinen tällaisen ammatillisen yhdistystoiminnan 
olemassaolosta. Informaatiota on ollut niukasti, alueseurat eivät ole tavoittaneet potentiaalisia 
jäseniään, eivätkä nämä puolestaan ole noteeranneet yhteydenottoja.  

Aina edes aktiivisimmat luottamushenkilötkään eivät huomaa kaikkea: Tekniikan akateemiset  
TEKin järjestö- ja jäsenasianvaliokunta esitti vuonna 2015 toiveen, että TEK-lehdessä tuotaisiin 
paremmin esiin alueseurojen ja kerhojen toimintaa. Vaikka edes karttana, josta näkisi, mistä näitä 
löytyy. Tätä tutkimusta tehdessään tutkija havaitsi, että sellainen kartta

1489
 oli julkaistu kyseisessä 

lehdessä syksyllä 2013. Kyseisessä JJV:n kokouksessa asia ei muistunut kenenkään mieleen. 

 

 

10.6  Yhdistystoiminnan verkkoutumismalli 

 

Tämän monitieteisen tutkimuksen taustalla oli käytännön yhdistyselämässä esiin noussut pohdinta 
siitä, miten koulutustaustainen yhdistystoiminta on kehittynyt ja edelleen kehittyy voittoa tavoitte-
lemattomissa, vapaaehtoisvoimin ylläpidetyissä verkostoissa, ja millaista sosiaalista pääomaa täl-
laisessa toiminnassa voidaan kartuttaa. Lisäksi työssä tarkasteltiin sosiaalisen median luomia mah-
dollisuuksia ja uhkia perinteiselle yhdistystoiminnalle.  

Yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien analysoinnin kautta luotu oheinen toimintamalli aut-
taa kehittämään avointa, sosiaalisen median välityksellä yhä laajemmille verkostoille avautuvaa, 
yhteisön hyväksi palkkiottomissa yhdistysluottamustehtävissä tehtyä ammatillista vaikutustyötä. 
Tutkimuksen kautta luodattiin tällaisen kolmannen sektorin toiminnan mahdollisuuksia ja tulevai-
suuden toimintatapoja. Konstruktiivisessa työssä perehdyttiin erilaisten toimintaverkostojen mah-

                                                           
1488  ks. Lehtimäki 2007: 16; vrt. Deacon 2002: 71–72 
1489  Karjalainen 2013 
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dollisuuksiin sekä etsittiin ja rakennetiin kannustavia toimintamalleja yhteisöllisten rakenteiden 
tunnistamiseen ja kehittämiseen. 

Tutkimuskysymystä lähestyttiin verkostoteorioiden ja sosiaalisen pääoman käsitteen kautta; jä-
senyhdistystoimintakokemusten kokoamisen ja tutkimustulosten analysoinnin sekä keskusteluiden 
aukikirjoittamisen kautta ja myös tutustumalla alan kirjallisuuteen samoin kuin sitä sivuavaan kir-
jallisuuteen. Näiden kokemusten ja tutkimustulosten perusteella luotiin yhdistystoimintaverkkou-
tumisen toimintamallit (kuvat 104 ja 105).  

Kuvassa 104 on kuvattu yhdistystoimintaverkostomalli jatkumona, jossa mallin sisin kehä kokoaa 
yhteen osallistumisen ja vaikuttamisen sekä ulompi kehä yhteisön jäsenyyden; mahdollisuuden 
osallistua tarvittaessa. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus osallistua toimintaan, 
mahdollisuus tulla valituksi niin liittonsa kuin paikallisyhdistyksensä luottamustehtäviin, mutta 
kaikki eivät missään jäsenyytensä vaiheessa koe tarpeelliseksi käyttää tätä optiotaan. 

Yhdistys ei toimi yksinään, muista irrallisena objektina. Yhdistyksen verkoston ytimessä on sen oma 
ydinverkko toimijoineen. Tähän verkkoon liittyvät ja sen kanssa toimivat osin päällekkäiset ja osin 
risteävät, useat jäsenyhdistysydinverkon toimijoiden eri verkot. Näitä ovat esimerkiksi jäsenyhdis-
tysydinverkon toimijoiden sosiaaliset verkot samoin kuin heidän työelämänsä kontaktipintoihin 
liittyvät verkot.  

Ammatillisilla yhdistystoimintaverkoilla on toiminnassaan paitsi useita haasteita, myös mahdolli-
suuksia luoda näitä sosiaalista pääomaa kartuttavia verkkoja jäsenkuntansa, sidosryhmiensä ja 
toiminta-alueensa erilaisten toimijoiden välille. Kuvassa 105 on edellä esitettyä yhdistystoiminta-
verkostomallia yksinkertaistettu yhdistystoiminnan verkkoutumismalliksi, joka nostaa esiin yhdis-
tysverkon ydintoimijoille läheisimmät kontaktit, ydinverkon.  

Tutkijan vuoden 2009 yhdistystoimintaverkostoaiheisen väitöskirjatutkimuksen
1490

 tutkimusaineis-
to nosti esiin monia ammatillisten yhdistystoimintaverkostojen haasteita ja mahdollisuuksia. Luot-
tamushenkilötehtävät voi kokea esimerkiksi sosiaalista pääomaa kartuttavana, antoisana vapaa-
ajan toimintana, jonka kautta toimija voi rakentaa omia ammatillisia ja sosiaalisia verkostojaan 
sekä vahvistaa ammatillista identiteettiään. Tässä käsillä olevassa tutkimuksessa näitä haasteita ja 
mahdollisuuksia lähestyttiin sosiaalisen median mukanaan tuoman toimintamahdollisuuskentän 
kautta.  

Tutkijan laatimasta vuoden 2009 väitöskirjatutkimuksesta
1491

 voidaan nostaa esiin erityisesti yli-
opistopaikkakuntien ekonomiyhdistyspuheenjohtajien esiin nostama taloudellisen työnjaon epä-
kohta: Suomen Ekonomien koettiin olettavan, osin ainakin moraalisella tasolla edellyttävänkin, 
yliopistopaikkakuntien ekonomiyhdistysten toimivan aktiivisesti uusjäsenhankinnan puolesta eli 
käytännössä järjestävän kustannuksellaan tilaisuuksia alan opiskelijoille; esimerkiksi valmistujais-
cocktailtilaisuuksia, -ruusuja, illanviettoja, mentorointiprojekteja ja työmarkkinaseminaareja. Osin 
tätä toimintaa sääteli liiton ja jäsenyhdistysten välinen yhteistyö- ja työnjakoasiakirja

1492
. 

                                                           
1490  Ahopelto 2009a 
1491  Ahopelto 2009a 
1492  https://www.sefe.fi/download/yhteistyo_ja_tyonjakosopimus.pdf 27.4.2009 
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Kaikki tämä on arvokasta kolmikantayhteistyötä, mutta se myös syö jäsenyhdistyksen varoja ja 
etenkin luottamushenkilöiden aikaa. Koska maakuntayliopistojen kasvateista keskimäärin puolet, 
joillain alueilla useampikin, muuttaa jäsenyhdistyksen vaikutusalueelta työn perässä pois välittö-
mästi valmistumisensa jälkeen, jää yliopistopaikkakunnan jäsenyhdistyksen rooliksi usein toimia 
uusjäsenhankinnan maksajana ja jäsenrekrytoijana toisen yhdistyksen puolesta.  

Tämä "nettomaksajan" rooli ei ymmärrettävästi tunnu jäsenyhdistystoimijoista kohtuulliselta. 
Oikeudenmukaiseksi koettu kustannusjako uusjäsenhankinnassa olisi kanavoida varat siihen "kor-
vamerkittyinä" liiton budjetista: silloin yhteinen jäsenhankinta ei jäisi liiton lisäksi vain yliopisto-
paikkakuntien yhdistysten maksettavaksi, vaan niiltä edellytettäisiin jatkossa pelkästään aikaa ja 
vaivaa tähän. 

 

 

Kuva 104 Yhdistystoimintaverkostomalli
1493

  

                                                           
1493  ks. Ahopelto 2009a: 233 
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Kuva 105 Yhdistystoiminnan verkostomalli
1494

 

 

Yhdistystoimintaverkostomallia voidaan kehittää vielä edelleen. Yhden tason jäsenyhdistysverkos-
tosta luovat luottamushenkilöiden kautta saavutettavat yhdistysten välisen yhteistyön verkot, 
liittotason toimintoihin liittyvät viralliset ja epäviralliset verkot, luottamustehtäviin liittyvät verkot 
sekä Akava-yhteisöön liittyvät, esimerkiksi aluetoimikuntalaisten keskinäiset verkot. Tärkeitä yh-
teistyöverkkoja ovat myös muiden kuin toimijan oman liiton piiristä löytyvät verkot, jollaiseksi 
voidaan tulkita esimerkiksi Akava-verkoston lähipiiristä Kolmen Kopla -yhteistyön kautta luodut eri 
keskusjärjestöjen aluetoimijoiden väliset yhteistyö- ja ystävyyskontaktit.  

Verkostoyhteistyön muotoja on useita ja niiden tärkeysjärjestys sekä merkittävyys vaihtelevat 
paitsi yhdistyksittäin, myös toimijoiden mielenkiinnon mukaan. Eri aikakausina eri tehtävät koros-
tuvat toimintasuunnitelmissa ja -tavoissa. Myös yhdistyksen toiminta-alueen sijainnilla ja koolla 
sekä mahdollisella alan koulutusta antavan yliopiston läheisyydellä on omat vaikutuksensa siihen, 
millaisia muotoja verkostoyhteistyö eri toimijoiden ja eri verkkojen välillä luo. Olennaista on myös 
tehostaa eri verkostotasojen tiedotustoimintaa, sillä ellei jäsenkunta ole edes tietoinen kyseisten 
toimijoiden olemassaolosta, ei tämä toimintakaan houkuttele (ks. kuva 106). 

                                                           
1494  ks. myös Ahopelto 2009a: 234–235 
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Jäsenen oman liiton tarjoamat koulutustilaisuudet ovat nykyään yhä useammin tarjolla myös maa-
kuntien yhdistysten jäsenistölle; enää ei tarvitse varautua kalliiseen Helsingin-matkaan päästäk-
seen nauttimaan liiton organisoimasta täydennyskoulutuksesta tai asiantuntijaluennosta. Toki 
pääosa tapahtumista yhä sijoittuu pääkaupunkiseudulle jo sen ylivoimaisesti suurimman jäsenpo-
tentiaalin vuoksi, mutta mahdollisuudet tarjota ura- ja luentopalveluita ”maaseudulla” ovat huo-
mattavasti toimivammat kuin sata vuotta sitten. 

Erityisesti yliopistopaikkakunnilla mahdollisesti järjestettävät mentorointiprojektit perinteisesti 
keskittyvät jo työelämässä toimivien suorittamaan alan opiskelijoiden mentorointiin

1495
. Toisaalta 

myös liitot järjestävät mentorointiprojekteja, joissa kokeneet jäsenet mentoroivat alansa noviiseja. 
Tämä työelämässä jo toimivien mentorointi tosin keskittyy halukkaiden mentorien puutteessa 
yleensä pääkaupunkiseudulle.  

 
 

 

 

Kuva 106 Yhdistysyhteistyön monet muodot
1496

 

 

Koosta ja sijaintipaikkakunnasta riippumatta lähes kaikki tämänkin tutkimuksen kohteena olleet 
alueseurat ja kerhot, kuten osa yritysyhdistyksistäkin, järjestävät yritysvierailuita ja virkistystoimin-
taa jäsenkunnalleen; osa muita aktiivisemmin, osa passiivisemmin. Yhteistyökumppaneina yhdis-
tyksillä on paitsi oma liitto, etenkin alueen yritykset, mahdollisesti yliopisto sekä muut seudun 
toimijat toisista yhdistyksistä ja järjestöistä maakuntaliittoon tai kaupunkiin/kuntaan. Riippuu hy-
vin paljon toimijoiden omasta aktiivisuudesta ja henkilökohtaisista kontaktiverkostoista, miten 
sujuvia ja kiinteitä nämä jäsenkunnan eduksi käytettävät yhteistyöverkot kulloinkin ovat. 

                                                           
1495  ks. esim. Nakari, Porenne, Mansukoski, Riikonen ja Huhtala 1996: 6; www.desnetti.fi/ vase/mentorointi 9.5.2008 
1496  ks. Ahopelto 2009a: 237 
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Monesti, kun pohditaan, mitä annettavaa alueseuroilla ja kerhoilla on jäsenilleen, syntyy tarve 
korostaa ammatillista kehittymistä ja koulutustilaisuuksia. Käytännössä kuitenkin suurin hyöty ja 
ilo toiminnasta vaikuttaa syntyvän verkostojen, vapaamuotoisten keskusteluiden ja kiinnostavien 
yritysvierailuiden kautta. Ihmisillä on yhä tarve sosiaaliseen kanssakäymiseen, niin toisiaan tapaa-
malla kuin sosiaalisen median kautta mahdollisuuksia seuraten ja tarkkaillen. 
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11 YHTEENVETO 

 

Maailma, johon Suomen teknilliset seurat syntyivät, oli kovin erilainen 
kuin tämä, jossa nyt elämme. Tuolloin elettiin itsenäisyytemme alku-
vuosia, jolloin sähkövalaistus oli ylellisyyttä, eikä edes kaikkien tavoitet-
tavissa. Samoin keskuslämmitys oli kaupunkien harvinaisuus, ja vesijoh-
toverkostoja vasta rakennettiin, samoin viemäriverkoston tarpeellisuut-
ta pohdittiin. Puhelimia oli vähän, mutta kirjeitä ja sähkeitä lähetettiin. 
Autoistuminen oli vähäistä, tiet kehnoja ja välimatkat vaikeita. Tekniikan 
alalla ei ollut vakiintunutta suomenkielistä sanastoakaan, mutta Suo-
menkielisten Teknikkojen Seura jo laati sellaista.  

Aikakautta leimasi suomalaisuus- ja yhdistystoimintahenki. Pääkaupun-
kikeskeisen Suomenkielisten Teknikkojen Seuran lisäksi perustettiin ns. 
maaseutuyhdistyksiä, joista monet ovat yhä voimissaan. Maaseudulla eli 
käytännössä Helsingin ulkopuolella kerättiin rahaa alan korkeakoulutuk-
seen, opiskelijahuoneisiin ja ”tehtiin propagandaa” pääkaupungin ulko-
puolella annettavan alan koulutuksen puolesta. Ja esimerkiksi vaasa-

laisekonomit myivät tupakkaa, kardemummaa ja nailonsukkia Kauppakorkeakouluun rakennetta-
van ”Vaasan huoneen” eli opiskelija-asuntohuoneen rahoittamiseksi. Vaasan Teknikkojen Seura 
puolestaan taisteli menestyksekkäästi teollisuuskoulurakennuksen ja suomenkielisen opetuksen 
puolesta. 

Teknillisille seuroille oli 1900-luvun alkuvuosina selvä sosiaalinen tilaus. Aikakaudelle antoivat lei-
mansa suomalaisuusaate, tarve suomenkieliseen koulutukseen ja terminologiaan sekä vahva tahto 
koota samanhenkisiä, samankaltaisen tutkinnon suorittaneita yhteen. Toimintatavoiksi vakiintuivat 
esitelmät, luennot ja yritysvierailut, jotka olivat aikanaan merkittäviä tiedonsaantiväyliä. Teknilliset 
seurat pitivät ensiarvoisen tärkeänä myös toimia sen hyväksi, että niiden toiminta-alueelle saatiin 
alan koulutusta, aina ammattikoulutasosta yliopistotiedekuntiin saakka. 

Alueseurat toimivat merkittävinä paikkakuntiensa yhteiskunnallisina vaikuttajina. Ne antoivat 
pyynnöstä lausuntoja niin katujen nimistä kuin rakennusjärjestyksestä, edistivät alansa koulutusta, 
ja sotien jälkeen esimerkiksi Vaasassa oltiin aloitteellisia Asevelikylän perustamiseksi. Vakavahenki-
sen toiminnan ohessa järjestettiin lukuisia yhteisiä illanviettoja, juhlia ja koulutusta sekä yritysvie-
railuja – vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen oli tärkeää.  

Ajankohtaisesitelmiä kuunneltiin ja kommentoitiin kuukausikokouksissa jo toiminnan alussa, sa-
moin useilla paikkakunnilla vietettiin osin railakkaitakin vuosijuhlia. Myös valtakunnallisia koulutus- 
ja juhlatilaisuuksia järjestettiin, eikä aikakauden voimakas yhteiskunnallinen kehitys jäänyt huomi-
oimatta esitelmäaiheissa. 

Paikalliset teknilliset seurat kaipasivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vuodesta ja vuosi-
kymmenestä toiseen omia kokoustiloja, mutta vain harvan yhdistyksen varat antoivat sellaisiin 
myöten. Viipurin, Tampereen, Vuoksenlaakson ja vihdoin 2000-luvulla Vaasan teknilliset seurat 

Yhteenveto  

johto-
päätökset ja 
suositukset 
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onnistuivat hankkimaan käyttöönsä omat tai pitkäaikaisin sopimuksin vuokratut tilat, mutta näis-
täkin enää vain vaasalaiset omistavat oman kokouspaikkansa. 

1950-luvulle tultaessa perinteinen seuratoiminta sai useita kilpailijoita. Lukuisia uusia vapaa-
ajanviettomahdollisuuksia oli tarjolla, ja autoistuminen lyhensi välimatkoja. Elokuvat ja myöhem-
min televisio lisäsivät vaihtoehtoja, enää klubien takahuoneeseen kokoontuminen ei läheskään 
aina ollut se houkuttelevin vaihtoehto. Seuratoiminta oli entistäkin voimakkaammin sen haasteen 
edessä, miten yhdistystoiminta ja vapaaehtoinen talkootyö yhteisön hyväksi pystyisivät kilpaile-
maan muitten harrastusvaihtoehtojen kanssa. 

Täytyi löytää yhdessä tekemisen uudet haasteet ja tavoitteet. Yhdistystoiminnan tekemisen mie-
lekkyyden merkitys korostui entisestään. Teknilliset seurat jatkoivat ajankohtaiskoulutusta sekä 
suosionsa säilyttäneitä yritysvierailuja, mutta yhteiskunnassa oli yhä enemmän kilpailua rajallisesta 
vapaa-ajasta.  

1900-luvun viimeisinä vuosina teknillisten seurojen alkuvuosikymmeninään aktiivisesti harjoittama 
lehti-ilmoittelu väheni lakaten lopulta tyystin. Samaan aikaan seurat alkoivat rakentaa perinteisten 
jäsenkirjeitten tai -korttien rinnalle ensimmäisiä www-sivujaan ja sähköpostilistojaan. Enää ei 
myöskään ollut mahdollista vaikkapa puhtaaksikirjoituttaa puheenjohtajan tai sihteerin työpaikan 
sihteerillä pöytäkirjoja tai jäsentiedotteita – jopa Internet-sivut oli opittava tekemään itse. 

Kehityskulku klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan kiihtyi 2000-luvun ensimmäisen vuosi-
kymmenen vaihtuessa seuraavaan. Teknillisten seurojen oli tehtävä ratkaisunsa siitä, pyrkivätkö ne 
olemaan tekniikan edelläkävijöitä myös digitalisaation aikakaudella, vai näkivätkö ne parempana 
perinteiset viestintätavat. Suuri kysymys oli se, miten tavoittaa jäsenkunta – olivatko yhdistyksen 
jäsenet moderniin mediaan solahtavia diginatiiveja, vaiko kaavoihinsa kangistuneita huru-ukkoja, 
vaiko jotain siltä väliltä, kuten todennäköisintä oli. Voiko vanhasta luopua, mutta voiko myöskään 
jättää uutta ottamatta vastaan? Mikä on järkevin, tavoittavin ja kustannustehokkain viestintämix 
eri-ikäisistä jäsenistä koostuvalle seuralle? 

Sosiaalinen media mahdollistaa osallistumisen aiempaa vaivattomammin, säästä, etäisyyksistä ja 
osin ajankohdastakin riippumattomalla tavalla. Mutta toimiiko sosiaalinen media yhdistystoimin-
nassa lopulta yhdistävänä vai erottavana tekijänä tehdessään henkilökohtaisesta tapaamiskontak-
tista jossain suhteessa aiempaa tarpeettomamman? Vai onko sosiaalinen media hyvä tukimedia 
perinteiselle viestinnälle, keino tuoda yhdistyksen toimintaa läheisemmäksi niillekin yhdistyksen 
jäsenille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty fyysisesti tilaisuuksiin osallistumaan? 

Vuosikymmenestä toiseen tietyt yhdistystoiminnan peruspilarit ovat säilyneet samoina: teknillisten 
seurojen vuosikelloista löytyy virkistystoimintaa ja verkostumista, yritysvierailuita, seminaareja ja 
vuosijuhlia. Jäsenkunta kaipaa tämän tutkimuksen vuoden 2014 kyselynkin vastausten perusteella 
alueseuroilta ja kerhoilta erityisesti verkottumismahdollisuuksia, yritysvierailuita unohtamatta.  

Paperisten jäsenkirjeitten määrä vähenee, ja viestintä tapahtuu yhä enemmän www-sivujen ja 
sähköpostilistojen kautta. Perinteisten yhteydenpitomenetelmien rinnalle on otettu Facebook ja 
LinkedIn sekä harvakseltaan Twitter. Nuoret jäsenet päivittävät myös omille Instagram-tileilleen 
hauskoiksi katsomiaan kuvia seuran tilaisuuksista. Näiden kautta tietoisuus tapahtumista ja osallis-
tumismahdollisuuksista leviää aiempaa nopeammin ja vaivattomammin. 
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Minne yhdistystoiminta kulkee seuraavaksi? Osalle jäsenkunnasta virtuaaliyhteisöt voivat olla 
riittävä kollegiaalisen kanssakäymisen muoto, mutta osa arvostaa yhä tapaamisia saman kahvipöy-
dän ääressä, yritysvierailukohteessa tai vuosijuhlassa. Joku osallistuu ainoastaan vuosijuhliin ker-
ran viidessä tai kymmenessä vuodessa, joku yksinomaan tietyn alan yritysvierailuihin, joku taas 
kulkee mukana kaikessa mitä järjestetään, mikäli vain aikatauluihin sopii. Yksipuolinen ohjelma on 
etenkin pienen yhdistyksen surma.  

 

 

Kuva 107 Teknillinen seuratoiminta kautta vuosikymmenten 

 

Vuosijuhlat ovat toinen selvä segmentti suurten joukkojen liikuttamiseen. Saunaillat, mentorointi-
projektit, koulutustilaisuudet, terassi-illat ja teatterikäynnit sen sijaan ovat mukavia ja järjestämi-
sen arvoisia tilaisuuksia, mutta harvoin enää nykypäivänä houkuttelevat suuria jäsenjoukkoja pai-
kalle.  

Vuoden 2015 luottamushenkilökyselyn avoimissa kommenteissa toivottiin mallia jäsentilaisuuksien 
järjestämiseksi. Tässä se on kaikessa yksinkertaisuudessaan, vuosien tutkimukseen ja kokemuk-
seen nojautuen: järjestä jäsentilaisuus kiinnostavasta aiheesta kiinnostavassa kohteessa, jonne ei 
muutoin pääse. Erikoinen aihe ja paikka kiinnostavat, koulutusta moni kokee saavansa jo työnsä 
puolesta. Ydinvoimala, vankila, kaupungin vain harvoille ja valituille avoimet edustustilat, jokin 
paikkakunnalla valmistettu uusi tekninen innovaatio, suuri ja työläs seminaari – näillä tavoitetaan 
massoja.  
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On myös mietittävä, mitä tavoitellaan: riittääkö kriittinen massa, ja minkä suuruinen se vähimmil-
lään on. Löytyisikö yhteistyökumppaniyhdistyksiä jakamaan järjestämistaakkaa – ja ennen kaikkea 
tuomaan jäseniään paikan päälle.  

Kun yksi yhdistys on tyytyväinen kolmeen tai neljään 
osallistujaan, toinen peruu pettyneenä tilaisuuden vain 
kymmenen ilmoittautuneen vuoksi. On päätettävä, mitä 
tavoitellaan: perutaanko hyvä tilaisuus vain siksi, ettei 
riittävän moni kiinnostunut, vai organisoidaanko se niille, 
joita se aidosti kiinnosti. 

Vaikka maailma muuttuu jatkuvasti ja yhä kiihtyvään 
tahtiin ympärillämme, voi tämän tutkimuksen tulosten 
perusteella todeta monen asian yhdistystoiminnassa 
säilyneen lähes ennallaan jo sadan vuoden ajan ja säily-
nevän tulevaisuudessakin, jossain muodossa. Joka ta-
pauksessa yhdistystoiminta on osa suomalaista yhteisöl-
lisyyttä ja toimintakulttuuria vielä pitkään. 
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LIITE 2 KEVÄÄN 2014 KYSELYN SAATEKIRJEET 
 

Ammatillinen yhdistystoiminta – klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan 

 

Parhain tekniikan asiantuntija, 
 
tämä tutkimus on osa yhteistyössä 
TEKin kanssa tekemääni Koneen 
Säätiön tukemaa yhdistystoiminta-
verkostoaiheista tutkimustani. Työ 
on jatkoa vuonna 2009 valmistu-
neelle toiselle väitöskirjatyölleni, 
jossa tarkastelin ammatillista yhdis-
tystoimintaa TEKin ja SEFEn piirissä. 
Olen myös TEKin jäsen ja oman 
alueeni teknillisen seuran pitkäai-
kainen puheenjohtaja. 
 
Vaikka et itse olisi juuri nyt minkään 
TEKin kerhon, alueseuran tai yritys-
yhdistyksen jäsen, vastaathan silti 
suppeahkoon kyselyyni. Kaikki vas-
taukset ovat tärkeitä, jotta voimme 
löytää ja rakentaa kannustavia toi-
mintamalleja yhteisöllisten raken-
teiden tunnistamiseen ja kehittämi-
seen. Kolmannen sektorin toiminnan 
merkitys kasvaa yhteiskunnassa, 
tutkimukseni kautta luodataan sen 
mahdollisuuksia ja tulevaisuuden toimintatapoja.  
 
Alueseurat ja kerhot, kuten TEKin edeltäjä STS, luotiin hyvin erilaisessa yhteiskunnassa kuin missä 
nyt elämme. Tutkimustyöni otsikon mukaisesti ammatillisen yhdistystoiminnan toimintatavat ovat 
vuosikymmenten saatossa muuttuneet klubikabinettikokoontumisista kohti sosiaalisen median 
tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä kehityskulku tarjoaa niin mahdollisuuksia kuin uhkiakin perin-
teikkäälle toiminnalle. 
 
Kiitos vastauksestasi! 
 
Linkki tutkimuskyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/D0BC083065D92603.par  
 
 
Tutkimusterveisin, 
 
Johanna Ahopelto 
filosofian tohtori 
kauppatieteiden tohtori 
 
etunimi.sukunimi (ä) desnetti.fi | http://www.desnetti.fi/klubeistasomeen.html  

 

https://www.webropolsurveys.com/S/D0BC083065D92603.par
http://www.desnetti.fi/klubeistasomeen.html
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Ammatillinen yhdistystoiminta – klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan 

 

Tämä tutkimus on osa yhteistyössä TEKin kanssa tekemääni Koneen Säätiön tukemaa yhdistystoi-
mintaverkostoaiheista tutkimustani. Vaikka et itse olisi juuri nyt minkään TEKin kerhon, alueseuran 
tai yritysyhdistyksen jäsen, vastaathan silti suppeahkoon kyselyyni. Kaikki vastaukset ovat tärkeitä, 
jotta voimme löytää ja rakentaa kannustavia toimintamalleja yhteisöllisten rakenteiden tunnista-
miseen ja kehittämiseen. Kiitos vastaustauksestasi! 
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LIITE 3 KYSELYLOMAKE ALUESEUROILLE, KERHOILLE JA YLIOPISTO-
YHDISTYKSILLE (2015) 
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LIITE 4  SYKSYN 2015 KYSELYN SAATEKIRJEET 
 

 
 

Kyselylinkin sisältäneen sähköpostiviestin kohteena oli yhteensä 22 kerhoa, joista kaikille löytyi 
TEKin www-sivuilta yhteystieto (puheenjohtaja ja/tai sihteeri) sekä 23 alueseuraa, joista 19:lle 
löytyi TEKin webistä yhteystieto (puheenjohtaja ja/tai sihteeri). Viidestä osoitteesta sähköposti 
palautui vastaanottajaa ei tavoiteta -saatteella.  
 
Siten kaikki muut kerhot ja alueseurat tavoitettiin joko TEKin webbisivuille ilmoitettujen puheen-
johtajan tai sihteerin kautta paitsi Biotekniikan kerho, jonka osoitteista kumpikaan ei toiminut, ja 
Kymenlaakson Teknillinen Yhdistys, Pietarsaaren Teknillinen Seura, Savonlinnan Diplomi-insinöörit 
ja Arkkitehdit sekä Tekniska Klubben i Vasa, joista yhdestäkään ei löytynyt yhtään yhteystietoa. 
Näistä ainakin TKiV lakkautti toimintansa jo 2000-luvun alussa, vaikka se löytyikin vuonna 2015 yhä 
TEKin alueseuralistauksesta (https://www.tek.fi/tek/jasentoiminta 12.8.2015). 
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Kyselylinkin sisältäneen sähköpostiviestin kohteena oli yhteensä seitsemän yliopistoyhdistystä, 
joista kaikille löytyi TEKin www-sivuilta yhteystieto (puheenjohtaja ja sihteeri). Näistä sähköpos-
teista ei yksikään palautunut perille toimittamattomana (http://yoy.tek. fi/ 13.8.2015). 
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LIITE 5 TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITON ALUESEURAT JA KER-
HOT1497 

 

Yht. Alueseura 
Perustamis-

vuosi 
Huom. 

Toimin-
nassa 

1.  Tampereen Teknillinen Seura 1893  1.  

2.  Tekniska Klubben i Vasa 1894 toiminta lakannut 2000-
luvun alussa, yhä YTJ:ssä  

 

3.  Viipurin Teknillinen Klubi 1895 ei YTJ:ssä  

4.  Jyväskylän Teknillinen Seura  1901 Seura ”perustettiin uudel-
leen” 1941 

2.  

5.  Kuopion Teknillinen Seura  1909 ei yhteystietoja 2006, toi-
minnassa 2014 

3.  

6.  Oulun Teknillinen Seura  1909  4.  

7.  Porin Teknillinen Seura  1918  5.  

8.  Vaasan Teknillinen Seura 1919 Vaasan Teknikkojen Seura 6.  

9.  Vuoksenlaakson Teknillinen Seura  1942  7.  

10.  Rauman Teknillinen Seura  1944  8.  

11.  Kokkolan Teknillinen Seura 1945  9.  

12.  Kymenlaakson Teknillinen Yhdistys 1945  10.  

13.  Pohjois-Karjalan Teknillinen Seura 1945  11.  

14.  Lapin Insinööri- ja arkkitehtiyhdis-
tys 

1946 Rovaniemen Insinöörikerho 
STS:n haaraosastoksi 1938 

12.  

15.  Lahden Diplomi-insinöörit ja Arkki-
tehdit 

1947  13.  

16.  Lappeenrannan Teknillinen Seura  1947  14.  

17.  Turun Teknillinen Seura  1947  15.  

18.  Kanta-Hämeen Teknillinen Seura  1949  16.  

19.  Oulunlaakson Diplomi-insinöörit ry  
(Oulun seudun diploomi-insinöörit 
ja -arkkitehdit) 

1949 fuusio Oulun Teknillisen 
Seuran kanssa 1970

1498
 

 

20.  Suur-Savon Teknillinen Seura 1950 Suur-Savon diploomi-
insinöörit ja -arkkitehdit 

17.  

21.  Kajaanin Teknillinen Seura 1953  18.  

22.  Tekniska Klubben i Jakobstad – 
Pietarsaaren Teknillinen Seura 

1955 ei yhteystietoja 2006/2015, 
ei YTJ:ssä 

 

23.  Varkauden Teknillinen Seura 1963  19.  

24.  Raahen Teknillinen Seura 1965  20.  

25.  Savonlinnan Diplomi-insinöörit ja 
Arkkitehdit 

198? ei yhteystietoja 2006/2015, 
ei YTJ:ssä, ei perustamis-
vuositietoja; muutama mai-
ninta 1980-luvulta 

 

 

 

                                                           
1497  Perustamisvuodet TEKin arkistoista ja alueseurojen internet-sivuilta sekä www.ytj.fi 22.11.2015 ja Teknilliset aikakaus-

lehdet 1912–1970, kerhojen osalta mm. Kaario 1966: 26 
1498  www.ots.fi/yhdistys-2/historia/ 26.11.2015 
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Yht. Kerho 
Perustamis-

vuosi 
Huom. 

Toimin-
nassa 

1.  Sähkökerho (ensimmäinen 
STS:n kerho) 

1918 ent. Sähköteknillinen klubi; 
Sähköteknikkojen ammatti-
klubi; ei toimintaa 2006 

 

2.  STS:n kemiallinen osasto 1919 toinen STS:n kerho  

3.  Rakennusteknillinen klubi 1921   

4.  Rakennusinsinöörien kerho 1928   

5.  Konerakentajain kerho 1930 myös Konekerho, ei toimintaa 
2006 

 

6.  Kulttuuriteknillinen kerho / 
Maa- ja vesirakentajain kerho 

1930 ei toimintaa vuonna 1996  

7.  Kemisti-insinöörikerho 1932 ei toimintaa 1996  

8.  Puuteknillinen kerho 1932 ei toimintaa 1996  

9.  Ilmailuinsinöörien kerho  1933  1.  

10.  Yhteiskunnallis-taloudellinen 
kerho 

1933/1946 ent. Taloudellinen kerho 
(1933–1946); ei toimintaa 
1996 

 

11.  Turun DI-kerho 1933 Ent. Turun Insinöörikerho 2.  

12.  Autoinsinöörien kerho 1934 ei toimintaa 1996  

13.  Äänislinnan Insinöörikerho 1943 toiminnassa vain 1943–1944  

14.  Maanmittausinsinöörien kerho  1946  3.  

15.  Insinöörien Rouvat ry  1949  4.  

16.  LVI-kerho 1953 ent. Lämpö- ja Saniteettikerho 5.  

17.  Arkkitehtikerho 1956  6.  

18.  Graafinen kerho 1958  7.  

19.  Sotilasteknillinen kerho 1956 ent. Sotateknillinen kerho; ei 
toimintaa 1996 

 

20.  Fyysikkokerho 1958 ei toimintaa 1996  

21.  Operaatiotutkimuskerho 1962 ei toimintaa 1996  

22.  Rakentajain kerho 1966 toimintaa 2006  

23.  Biotekniikan kerho 1967  8.  

24.  Intressiasiain kerho 1971 ei toimintaa 1996  

25.  Naispolyteekkarit (Napoli)  1980  9.  

26.  DIAS-kilta  1983  10.  

27.  Ympäristötekniikan kerho 1985 ei toimintaa 1996  

28.  Teollisuussihteerien kilta 1986 ei toimintaa 2006  

29.  Organisaation kehittäjät ja 
suunnittelijat (KESSU)  1992 

 11.  

30.  Akateeminen teekkarikerho  1993  12.  

31.  MULJU (Valmistustekniikan 
seniorit) 1993 

 13.  

32.  TEKin Naisakatemia (TEKNA)  1999  14.  

33.  Heinolan DIA-kerho  2000  15.  

34.  Lounais-Suomen Tekniikan 
Akateemiset Naiset (AboaTEK) 2000 

 16.  

35.  Traficum 2002 (Tiekerho) 17.  

36.  Yrittäjäklubi 2013  18.  
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LIITE 6 STS:N HUONEISTOKYSYMYS VUONNA 1928 

 

Teknillinen Aikakakuslehti 1928: 176 
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LIITE 7  VAASAN TEKNILLISEN SEURAN JA TEKNISKA KLUBBEN I VA-
SAN YHTEISTYÖSOPIMUS VUODELTA 1955  
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LIITE 8  VAASA-LEHDEN ARTIKKELI VTS:n JA TKiV:N YHTEISISTÄ 125-
VUOTISJUHLISTA  
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LIITE 9  ONKO TEKIN KERHON, ALUESEURAN JA/TAI YRITYSYHDIS-
TYKSEN TARPEELLISTA OLLA MUKANA SOSIAALISESSA MEDI-
ASSA (2014), AVOIMET VASTAUKSET 

KYLLÄ EI 
1. kaikkihan siellä ovat, ainoastaan kalkkeutuneet 

vastarannankiiskit eivät ole 
2. tiedottaminen helppoa sen kautta 
3. se lienee nykyaikana välttämätöntä, erityisesti 

nuoremmille jäsenille 
4. Tiedottaminen on helpompaa 
5. Jäsenien keskeisen vuorovaikutuksen parane-

minen 
6. Itsestään selvää 
7. taitavat kaikki muutkin olla siellä... 
8. seuraavaa sukupolvea ei taida muutenkaan 

saada mukaan 
9. se on tämän päivän yhteysväline 
10. on syytä olla ajassa mukana 
11. joustavaa, nopeaa 
12. Voiko sieltä olla poissa? 
13. keskustelu on siirtymässä sinne yhä enenevästi 
14. se on nykyaikaa ja tavoittaa nuoret 
15. nykyaikaa 
16. asiantuntijakannanottoja tarvitaan 
17. voisi kokeilla 
18. "kaikki on" 
19. TEKiläinen ei voi olla takapajuinen 
20. kaikkihan siellä on 
21. sosiaalinen media on nykypäivää ja täkeä kana-

va kertoa toiminnasta ja saada lisää aktiiveja 
22. Nykyään moni asia toimii somen kautta ja ihmi-

set ovat aktiivisia siellä. Ei somen ulkopuolella-
kaan voi olla. 

23. nykyaikaa 
24. näkyvyys, tiedonsaanti 
25. Se on nykyaikaa 
26. jos on monella sama hyvä idea. 
27. varovasti ja asiallisesti 
28. nykyaikaista yhteydenpitoa 
29. siellä ovat muutkin 
30. Ehkä tulisi paremmin seurattua 
31. Ellei ole, ei ole olemassa 
32. siellä ovat jäsenetkin sekä potentiaaliset jäse-

net 
33. Ehkäpä tietoisuus toiminnasta paranisi 
34. mikäettei, parantaa tunnettuutta 
35. Rakentavalla ja aktivoivalla asenteella siellä 

esiintyminen voi saada paljon hyvää aikaan. 
36. näkyvyys 
37. Nykyaikainen tapa kommunikoida.  
38. näkyvyys ja yhteistoiminta 
39. Tämän päivän media  
40. Kaikkien on tarpeen olla mukana somessa 
41. opiskelijat 

1. ei tarpeellista, aika ei riitä kaikkeen 
2. joka paikkaan ei tarvitse tunkea somea 
3. ei hyötyä, haittaa voi kyllä olla 
4. Kaikki jäsenet eivät niitä käytä. 
5. edellinen vastaus, ihmisten manipulointia ja 

tiedon kauppaamista 
6. Kotisivu riittää. 
7. ainakaan itse en ole vielä somessa = dinosau-

rus... 
8. MIKSI? 
9. Yritysaktiivit pitää tavata henkilökohtaisesti 

eikä vain kasvottomana netissä 
10. vaatii ammattimaista osallistumista, muutoin 

kääntyy vastaan 
11. Kaikissa somen jutuissa ei ole syytä olla muka-

na. Tulee vain sekamelskaa. Henk.kohtaisesti en 
kaipaa niitä ollenkaan, ei lisäarvoa. 

12. muutakin työtä olisi 
13. kaikki jäsenet eivät halua siellä olla, joten ei 

taarvitsisi luoda painaeita siellä ollakaan 
14. Koska en ollut kuullutkaan moisesta toiminnas-

ta, oletan ettei sosiaalisen median sivut paran-
na tilannetta vaan jäävät korkeintaan päivittä-
mättä kymmeniksi vuosiksi. 

15. Ei, harvoin toimintaa on riittävästi jotta kannat-
taisi 

16. Ammatilliset asiat eivät ole SOME tuubaa enkä 
halua resurssien jakamista useiden kanavien 
kesken. SOMEssa porukka on markkinakarjaa 
selvemmin. 

17. Facebook tms. on jo olemassa. 
18. turha organisaatio 
19. en itse seuraa niitä 
20. en juurikaan seuraa sosiaalista mediaa 
21. Nykyinen yhdessäolo riittää. 
22. SOME vie muutenkin liikaa aikaa. 
23. en käytä sosialista mediaa 
24. Yritysyhdistyksen tapauksessa ei haluta sisäisiä 

asioita tarpeettomasti pyöritellä julkisuudessa. 
Niin on minusta hyvä, jottei yritys tarpeetto-
masti kärsi väärästä julkisuudesta. 

25. yritysyhdistys, hoituu sähköpostilla  
26. yritysyhdistyksen asiat ovat lähinnä yrityksen 

sisäisiä, joten niiden julkisuus on parempi pitää 
minimissä. Sosiaalisen median kanssa tulee 
helposti julkisuusongelmia, esim. yt-tilanteet 
tms.  

27. ei palvele nykyistä jäsenkuntaa 
28. en näe hyötyä  
29. pieni suljettu porukka, email-postit riittää… 
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KYLLÄ EI 

42. Löydettävyys, tiedottaminen 
43. yleiset syyt 
44. Jos ei ole somessa, niin ei ole olemassa. 
45. Sieltä saa tarvittaessa tietoa 
46. Facebook ryhmä olisi luonteva tapa pitää yhte-

yttä 
47. Tarvitaan kaikkia medioita! Koska erilaisia jäse-

niä. 
48. Kommunikaation tulee tapahtua siellä missä 

jäsenet ovat 
49. On kiinni kokonaan jäsenten omasta aktiivisuu-

desta ja halusta 
50. Kyllä! Perusteet kerrottu edellä. 
51. Näkyvyys 
52. somessa tulee oltua muutenkin 
53. no nykyisin vähän kaiken on siellä jotenkin ol-

tava 
54. kaikki ovat nykyään siellä 
55. Näkyvyyden ja tunnettuuden vuoksi 
56. Ainakin alueseurojen ja yritysyhdistysen tulisi 

olla sosiaalisen median piirissä. 
57. ajassa oltava mukana 
58. näkyvyys 
59. tätä päivää, joskin en itse siellä viihdy 
60. Verkostoituminen 
61. kaikkien on 
62. rationaalisin tapa toimia 
63. varsinkin nuoriso viihtyy SOMEssa ja saattaa 

saada hyviä vaikutteita 
64. VAIKUTTAVUUTTA VOI LISÄ SITÄ KAUTTA 
65. Se on tiedonjakokanava. 
66. Trkniikka on pidettävä esillä koko yhteikunnas-

sa 
67. Näkyvyydestä on hyötyä 
68. helpompi seurata toimintaa 
69. jos yhtään tarvitsee vuorovaikutusta, se kan-

nattaa tehdä mahdollisimman helpoksi 
70. Voisi parantaa yhteisöllisyyttä 
71. Ei ehkä jokaiselle yhdistykselle tarpeellista, 

mutta varmaan hyödyllistä 
72. kaikki yhteydenpito on siellä 
73. näkyvyys ja tunnettuus on tärkeää, ja välineet 

ovat muuttuneet ajan saatossa. Helppom yh-
teydenpitokanava paikallisesti tiedottamiseen. 

74. Lisää näkyvyyttä 
75. tiedonvälitys 
76. on tätä päivää (itse en ole mukana) 
77. se on tätä päivää 
78. Ainoa tapa nopeasti ja kattavasti mainostaa 

toimintaa jäsenille 
79. Kyllä, jo ihan tiedotusformaattina sosiaalinen 

media on huomattavasti tehokkaampi kuin 
massasähköpostit. Läsnäolo sosiaalisessa me-
diassa tuo myös näkyvyyttä toimintaan. 

80. nopeus 

30. ei tuo lisäarvoa normaalin muuhun tiedonvä-
littämiseen ja jäsenten keskinäiseen tapaami-
seen 

31. ei, sinne kaikkea tarvita 
32. SoMe on turvallisuusriski 
33. epävarma hyödyllisyydestä 
34. Pieni yhdistys 
35. vain osa jäsenistä läsnä SM:ssa 
36. some on tarpeeton 
37. En harrasta somea. 
38. en osallistu sosiaaliseen mediaan 
39. pienet piirit, riittää hyvin sähköposti 
40. LinkedIn:ille ja muille vastapainona on toivot-

tu kasvokkain tapahtuvaa toimintaa. 
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KYLLÄ KYLLÄ 

81. Näkyvyys 
82. näkyvyys (olet olemassa) 
83. Sosiaalinen media alkaa olemaan keskeinen 

vaikutusväylä nykyisin lähes kaikissa asioissa 
84. kuuluu aikaan ja toimii tiedotuskanavana ai-

nakin, mahdollistaa näkyvyyden 
85. osa väestä haluaa 
86. sosiaalinen media lisää näkyvyyttä 
87. Kai sitä kautta voisi saada selville niiden ole-

massaolon? 
88. etenkin nuorempien nykyisten tai uusien jä-

senten vuoksi 
89. tuo läpinäkyvyyttä tekemiseen 
90. Näkyvyys. Tavoittavuus. 
91. asiaa tulee harkita 
92. helpompi saavuttaa ihmisiä 
93. Tunnettuisuus, näkyvyys. 
94. nykyaikaa 
95. Sosiaalinen media on kaikkein helpoin tapa 

pitää yhteyttä ja informoida jäseniä. Ei riitä 
yksinään kommunikointikanavaksi, mutta eh-
doton välttämättömyys muun kommunikoin-
nin lisänä. 

96. SoMe on tät päivää ja näkyvyyden takaami-
seksi tämä on tärkeää 

97. Nykyaikainen tapa pitää yhteyttä 
98. viestiä pitää saada eteenpäin, jos vain on va-

paaehtoisia tekijöitä 
99. ammatillisesti kyllä, se on nykypäivää 
100. Sehän nykyään on paras tiedotuskanava 
101. Siellä ihmiset ovat muutenkin 
102. Kyllä nykyään on tarpeellista olla mukana 

somessa 
103. se on nykypäivää 
104. kylla on maailmaa muuttuu 2ESKOSENI2 
105. Se on nykyaikainen kommunikointikanava 
106. nyky jäsenet edellyttävät sitä 
107. ei saa poissulkea someakaan arvostavia 
108. Kaiki tapahtuu sosiaalisessa mediassa 
109. Hyvähän tuo olisi mutta vaatii aktiivisen hen-

kilön. 
110. Pitää kiinni sosiaalisista eduista 
111. aika aikaa kutakin 
112. Kehityssuunta 
113. kai se nykyään on tarpeellista tiedonvälityk-

sen takia 
114. Tiedon levittäminen 
115. kuuluu nykyaikaan 
116. Kaipa se on nykyaikaa 
117. Tarpeen mukaan, kaikkialla ei ole pakko olla 

somen itsensä takia. Oma jäsenkunta vaikut-
taa tähän paljon. Jos omalle jäsenistölle on 
luontevaa olla somessa, sitten myös yhdis-
tyksen pitää olla siellä. 

118. Toiminnasta saa kätevästi tietoa 
119. Hyvä tapa välittää tietoa. 
120. tiedonsiirto kiinnostuneille 
121. jos niistä silloin edes kuulisi jotakin 
122. jollain tavalla jos seurataan nykypäivää 
123. näkyvyys 
124. Kaipa se on nykyaikaa. Vaan kuinka aktiivise-

na toimintamuoto säilyyy pidemmän päälle? 
125. Näkyvyyden parantaminen 
126. näkyvyys ja vuorovaikutus 
127. Lisätäkseen näkyvyyttään 
128. nykyaikaa, tiedonsiirto ja informaatio edellyt-

tää 
129. Nykyaikana kai pakko, vaikka some ei ole al-

kuunsakaan ongelmaton. 
130. Parantaa näkyvyyttä nuorempaan jäsenis-

töön päin 
131. Näkyvyys 
132. ei siitä muuten enää tule yhtään mitään 
133. sekin on uusimman teknologian soveltamista, 

mikä kuuluu tekniikan yhteisöjen tehtäviin 
esimerkkinä uuden tekniikan käyttöönotosta 

134. jos jäsenistö kokee kanavan mielekkäänä 
135. Pakkohan siellä on olla, koska varsinkin nuo-

ret niin haluavat 
136. Tietty osa jäsenkunnasta voi kokea somen 

mielekkääksi viestintäkanavaksi. 
137. väylä saada ihmisiä kiinni, www-sivuilla voi-

daan käydä vain harvoin 
138. nuorten tapa toimia 
139. näkyvyys 
140. Sähköpostilistojen ja "kotisivujen" merkitys 

heikkenee tulevaisuudessa 
141. yhteydenpito ja asioiden hoito helpottuvat ja 

on mahdollista aktivoida suurempi jäsenjouk-
ko  

142. nykyisin suurin osa jäsenistä hakee viimeisin-
tä tietoa sitä kautta 

143. hyvä tapa jakaa tietoa toiminnasta 
144. mutta rajallisesti ja valikoidusti 
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LIITE 10  LUENNOT AMMATILLISESTA YHDISTYSTOIMINNASTA 

 TEKin jäsenvaliokunta 25.3.2014:  
Ammatillinen yhdistystoiminta – klubien 

takahuoneista sosiaaliseen mediaan 

 
www.desnetti.fi/Ammatillinen-
Yhdistystoiminta2014jsa1.pdf 

 

VTS95-juhla 23.10.2014:  
Vaasan Teknillisen Seuran  

95-vuotishistoria 

 
www.desnetti.fi/VTS95jsa.pdf 

 

Tekniikan akateemiset TEKin alueseura- ja 
kerhopäivät Vaasassa 24.10.2014: Yhdistys-

toiminta – kohti sosiaalista mediaa 

 
www.desnetti.fi/KlubeistaSomeen- 

jsa141025b.pdf 

 

Sosiaalipolitiikan tutkimusta ja opetusta 40 
vuotta Kuopiossa -seminaari 31.10.2014: 

Yhdistystoiminta – kohti sosiaalista mediaa 

 
www.desnetti.fi/KlubeistaSomeen- 

311014jsa1.pdf 

 
TEKin yliopistoyhdistysten seminaari- ja 

koulutuspäivät 10.5.2015: Yhdistystoiminta – 
kohti sosiaalista mediaa 

 
www.desnetti.fi/KlubeistaSomeen-

jsa2015dipoli.pdf 

Tekniikan akateemiset TEKin  
kerho- ja alueseurapäivät 16.9.2015:  

Klubeista someen 

 
www.desnetti.fi/Klubeistasomeen2-

20150916web.pdf 
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Tekniikan akateemiset TEKin yliopistovalio-
kunta ja -yhdistykset Vaasassa 7.-10.4.2016: 

Vaasan Teknillinen Seura mukana Vaasan 
alueen tekniikan kehityksessä 

 
www.desnetti.fi/VTS-Vaasassa-vuodesta-1919.pdf 

 

Tekniikan akateemiset TEKin järjestö- ja jäsen-
asiainvaliokunta 4.10.2016: Ammatillinen yhdis-

tystoiminta – klubien takahuoneista sosiaali-
seen mediaan osa I 

 
www.desnetti.fi/klubeistasomeen2016.pdf 

Vaasan Teknillisen Seuran 97½- ja Tekniikan 
akateemiset TEKin 120-vuotisjuhla Vaasassa 

14.10.2016: VTS 1919–2016 

 
www.desnetti.fi/VTS1919-
2016klubeistasomeen.pdf 

 

Vaasan Teknillisen Seuran 97½- ja Tekniikan 
akateemiset TEKin 120-vuotisjuhla Vaasassa 

14.10.2016: Klubeista someen 1919–2016 

 
www.desnetti.fi/VTS1919-2016- 

klubeistasomeen.pdf 

 
Tekniikan akateemiset TEKin kerho- ja alue-
seurapäivät 25.–26.11.2015: Klubien taka-

huoneista sosiaaliseen mediaan 

 
www.desnetti.fi/KlubeistaSomeen- 

2016-11-25.pdf 

Klubien takahuoneista  
sosiaaliseen mediaan  

31.12.2016 

 
www.desnetti.fi/Yhdistystoimintaverkostot- 

2016-12-31-AhopeltoJohannaS.pdf 
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