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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  
 
Hyvät Klubiveljet ! 
 

Paljolti vapaamuotoinen klubimme täyt-

tää tänä vuonna 90 vuotta – yhtä paljon 

kuin isänmaamme Suomi.  Selatessani 

materiaalia klubimme alkutaipaleelta, 

jopa ajoilta ennen sitä, kiinnitin huomio-

ta siihen kuinka monin tavoin klubi ja 

klubilaiset ovat vaikuttaneet yhteiskun-

taamme ja paikkakuntamme kehityk-

seen.  Jo ennen itsenäisyyttä tulevat 

klubilaiset olivat muovaamassa ajatusta omasta valtiostamme.  

Perustamisen jälkeen useissa eri paikoissa toiminut klubi oli kes-

kustelujen ja päätösten tekopaikkana kirkonkylää ja kauppalaa ke-

hitettäessä.  Ovatpa klubilaiset esiintyneet omalla listallaankin vaa-

leissa.  Politikointihan on sittemmin kielletty.  Sodan jälkeinen puu-

klubi monine pikku kabinetteineen oli huomattava päätöksenteko-

paikka kauppalassa ja myöhemmin vielä kaupungissa.  Puuklubin 

”hävittämisen” ja neuvottelukulttuurin muuttumisen myötä on klubin 

yhteiskunnallinen asema heikentynyt ja toiminta keskittynyt paljolti 

jäsenistön tapaamisiin, keskusteluihin ja erilaisiin vapaa-ajan har-

rastuksiin. 
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Tulevaisuuden näkymät ovat vakaat, mutta toisaalta joudumme 

lähiaikoina tekemään ratkaisevia päätöksiä mihin suuntaan klubia 

kehitetään sekä toimitiloiltaan että toimintatavoiltaan. Onneksi em-

me kuitenkaan ole missään pakkotilanteessa vaan voimme vapaas-

ti puntaroida erilaisia vaihtoehtoja. 

 

Onnea klubillemme  ja Suomelle ! 

 

Timo Harju-Autti 
puheenjohtaja 
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LUKIJALLE 
 
Rovaniemen Kunnallisklubin 90-vuotinen taival on alusta lähtien 

nivoutunut seutukunnan historiaan. Kunnallisklubi on ollut merkittä-

vä jakso Rovaniemen kirkonkylän, kauppalan ja maalaiskunnan 

sekä kaupungin menneisyyttä. Tänään me voimme syystä sanoa 

olevamme varteenotettava luku Suur-Rovaniemen tulevaisuutta. 

Klubilla on sen toiminnan alkuajoista lähtien pohdittu yhteiskunnalli-

sia asioita unohtamatta virkistystoimintaa, jonka merkitystä nyky-

päivän kiireessä meidän ei ole syytä  vähätellä. Kunnallisklubi on 

toiminut tasavallan itsenäistymisen mainingeista sotavuosien ja 

jälleenrakennuskauden kautta uudelle vuosituhannelle, jonka kaik-

kia haasteita on vielä vaikea kartoittaa. Yhteiskunnalliset ilmiöt ja 

toiminnan painopisteet ovat vuosikymmenten saatossa oleellisesti 

muuttuneet, mutta keskustelufoorumina klubi vaalii tinkimättä perin-

teitään ja  palvelee edelleenkin vapaan mielipiteen ilmaisun tyyssi-

jana. Toinenkin perinne elää ja voi hyvin. Huolella hoidettu huone-

kasvi huumori kukkii läpi vuoden eikä pudota lehtiään paukkuvim-

milla pakkasillakaan. Sen voimin klubilla on monen ongelman ohi 

oikaistu. Päivänsankarille onnea. Ikä ei ainakaan näytä askelta pai-

navan.     

 

Rovaniemellä,  Kunnallisklubin 90-vuotisjuhlan aikaan   

 

Johtokunta 
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JOHTOKUNTA 2007 

Ylärivi vasemmalta: Mika Luoma-aho (johtokunnan sihteeri), 

Juhani Karvo, Kari Kallio ja Matti Heikkilä 

Alarivi vasemmalta: Juha Jaakola (varapuheenjohtaja), 

Timo Harju-Autti (puheenjohtaja) ja Ilkka Lisko 
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KLUBIN VIIRI JA SEN HISTORIA 

 

 

VIIRI 
 

Ajatus Rovaniemen Kunnallisklubin omasta viiristä virisi Ole Gottle-

benin puheenjohtajakaudella 1951 - 1960. Sen aiheesta julistettiin 

kilpailu jäsenistön kesken ja kilpailuun tuli kymmenen ehdotelmaa. 

Asia kuitenkin hautautui yli kahdeksi vuosikymmeneksi, kunnes 

klubin vuosikokous 20.3.1982 hyväksyi yllä olevan ehdotelman.
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WANHAA   ROVANIEMEÄ 
 
Asutus oli Rovaniemellä pitkään varsin vähäistä ja vuonna 1548 

kylässä oli vain 30 taloa. Seurakunta perustettiin v.1632 ja samana 

vuonna valmistui Rovaniemen ensimmäinen kirkko Korkalonnie-

meen. Kappalaisena mainitaan Cristian Bonelius. Vuonna 1700 

kylässä kohosi 46 taloa ja vuosisadan loppupuolella kirjattiin kappe-

lin väkiluvuksi hieman yli 800 asukasta. Rovaniemestä tuli v. 1785 

kirkkoherrakunta, jonka ensimmäisenä kirkkoherrana saarnasi 

Esaias Fellman. Lähes vuosisata myöhemmin v. 1862 seurakunnan 

väkiluku oli jo 3720 henkeä. 

 

Paikkakunnan taloudelle 1700-luvun viimeiset vuosikymmenet oli-

vat olleet ripeän kehityksen aikaa, jota sahateollisuus ja puutavara-

kauppa vauhdittivat. Rovaniemen vaikutusalueelle nousi kolme ve-

sisahaa, Sinettään v. 1780, Hakokönkäälle v.1837 ja Meltaukseen 

v.1840. Sahojen ansiosta raha alkoi liikkua Rovaniemen kirkonky-

lässä, joka jo tuolloin oli keskuspaikka. Vuosi 1872 oli Rovaniemen 

talouden kannalta käänteentekevä, kun norjalainen liikemies Teri 

Olsen osti metsähallitukselta 500 000 sahapuurunkoa. Ro-

vaniemestä tuli puutavaraliikkeen keskus ja puun viennistä tuli vuo-

sikymmeniksi Lapin varmimpia toimeentulon lähteitä. Vuonna 1909 

valmistui rautatie Kemistä Rovaniemelle ja se merkitsi Keski- ja 

Pohjois-Lapin kaupan entistä voimakkaampaa keskittymistä tänne. 

Tuohon aikaan Rovaniemellä avattiin vauraita kauppaliikkeitä. 
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Rovaniemi sai kauppalan oikeudet v. 1929 ja paikkakunnalla oli 

5234 asukasta. Lapin lääni erotettiin Oulun läänistä v.1938 ja Ro-

vaniemestä tuli keskeisen sijaintinsa vuoksi hallintokeskus, johon 

sijoitettiin lääninhallitus sekä keskusvirastot. Hallinto piristi myös 

elinkeinoelämää, jonka lukuisat hankkeet kuitenkin vuosiksi rauke-

sivat talvi- ja jatkosodan myrskyihin. Kun Lappi oli jälleenrakennettu 

ja elämä palannut rauhallisille raiteilleen, Rovaniemestä tuli läänin 

pääkaupunki. Elettiin 1960-luvun alkua ja nuoressa kaupungissa 

asui 20 550 rovaniemeläistä. Syystäkin oltiin hiukan ylpeitä.      

 

 

Rovaniemen kauppala 1930-luvun lopulla 
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ITSENÄISYYDEN   KYNNYKSELLÄ 
    

Tuhatyhdeksänsataaluvun alku oli oli Suomessa yhteiskunnallisen 

ja poliittisen murroksen aikaa. Diktaattorin valtuuksin Suomea sor-

tanut kenraalikuvernööri Bobrikov ammuttiin v.1904 ja seuraavana 

vuonna puhkesi suurlakko, jonka seurauksena maahan palautettiin 

lailliset olot ja siirryttiin yksikamariseen eduskuntaan. Suomen olot 

vaikuttivat rauhallisilta, mutta pinnan alla kuohui. Jääkäriliike hou-

kutti miehiä sotaoppiin Saksanmaalle ja heräävä kansallistunto 

synnytti monenlaista toimintaa laajoissa kansalaispiireissä. Venäjän 

sortopolitiikka puolestaan pyrki tukahduttamaan maassamme kaikki 

hankkeet, joitten se arveli tähtäävän Suomen itsenäistymiseen.  

 

Jo itsenäisyyttä edeltäneinä vuosina Rovaniemen kirkonkylässä oli 

herännyt ajatus klubista, paikasta, jossa voisi vaihtaa mielipiteitä 

vapaasti ja turvallisesti. Niin taloudelliset kuin poliittisetkin kysymyk-

set vaativat ratkaisuja ja kaiken yllä hehkui halu päästä itse mää-

räämään omista asioista. Kunnallispoliittisesta keskustelusta oli 

vain vaaksa valtiolliseen aiheeseen ja kun Venäjän maaliskuun 

vallankumous v. 1917 syttyi, myös Rovaniemen kirkonkylässä aa-

visteltiin, että Suomi itsenäistyisi samana vuonna. Klubin perusta-

misajankohta oli koittanut. 

 

Vanhoja klubin tavaroita penkoessa paljastui mielenkiintoisena yksi-

tyiskohtana valokuva vuodelta 1930 joka esitti ”Graftonilaisia”  25-

vuotisryhmäkuvassa Pietarsaaressa. Kyseessä oli Suomen tulevaa 
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vapaussotaa varten aselastia tuoneen John Grafton-aluksen rä-

jäyttämiseen vuonna 1905 osallistuneitten miesten tapaamisesta.  

 

Episodi, josta on tehty kirja ”Aselaiva Grafton”, kuvaa klubilaisten 

aktiivisuutta itsenäisyyteen ennen itsenäisyyttä ja klubiamme. Teks-

ti on Risto Laakson:  

 
”Kunnallisklubin syntyhistoria liittyy myös Perä-Pohjolan ensimmäi-
sen suojeluskunnan perustamiseen 1917.  
 
Venäjällä puhkesi maaliskuussa 1917 vallankumous joka vaikutti 

tilanteeseen myös koko Suomessa. Niinpä Rovaniemelle perustet-

tiin huhtikuussa erityinen Kunnallisklubi pohtimaan yhteiskunnallisia 

kysymyksiä. Levottomuuden lisääntyessä syksyllä Kemi-yhtiön  

 

 
Graftonilaiset 25-vuotiskuvassa 1930 

metsäpäällikkö K A Fellman kaivoi edeltäjänsä, metsänhoitaja Hugo 

Rikhard Sandbergin jo vuonna 1906 tukkilakkojen aikana hankki-
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mansa ja sittemmin kätkemänsä Grafton kiväärit ja pistoolit. 

Sandberg upotti kesällä 1917 osan huonokuntoisia aseita Kemijo-

keen ja uskotteli tällä tavalla paikkakunnan sosialisteille hävittä-

neensä koko varaston. Tosiasiassa Fellman jakoi käyttökelpoiset 

aseet luotetuiksi katsomilleen miehille. 

 

 
”Aselaiva John Grafton”- kirjan kansi 

 

Sotilaskiväärit olivat sveitsiläisiä Vetterli-merkkisiä, kaliiperiltaan 

10,4mm, reunasytytteisiä, 12 patruunan putkimakasiinilla varustet-

tuja aseita. Ne salakuljetettiin Suomeen John Grafton nimisellä lai-

valla 1905. Laiva jouduttiin lopulta venäläisten pelossa räjäyttä-

mään Pietarsaaren edustalla. Osa lastista saatiin kuitenkin kuljetet-

tua pienillä kalastajaveneillä mm Kemin edustalla olevalle Sel-

käsaarelle. 
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Yhden näistä aseista luovutti peltiseppä Joel Salonsaaren peri-

kunta kunnallisklubille 1934. Sittemmin kyseinen ase on kadonnut 

tuntemattomalla tavalla ja ajalla Klubin tiloista. Vuonna 2007 90v 

juhlan lähestyessä puheenjohtaja Timo Harju-autti ja klubimestari 

Matti Vuori antoivat jäsenille tehtävän selvittää aseen kohtaloa. 

Näissä merkeissä jäsen Risto Laakso hankki Klubin seinälle aidon 

Graftonin, Repertiergewehr Modell 1869-71 n:o 41922.”  

 
 
PERUSTAVA   KOKOUS 
 

Rovaniemelle oli klubi-aatteen tuonut tullessaan kemiläinen rauta-

kauppias Arvo Louekari, joka väsymättä puhui hankkeesta paikka-

kunnan kauppaliikkeissä, konttoreissa sekä yksityisissä tilaisuuk-

sissa. Venäjän maaliskuun vallankumouksen jälkeen ajan henki 

olikin uudelle aatteelle suopea, sillä jääkäriliikkeen kohottama kan-

sallisylpeys ja voimistunut itsenäisyyden kaipuu rohkaisivat kansa-

laisia myös itselliseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Louekarin 

ajatukset saivat kannatusta ja klubi-aatteen tukijoihin lukeutui useita 

Rovaniemen vaikutusvaltaisia henkilöitä. Sortovuosien nöyryyttävä 

kyyristely oli päättymässä, vaikka itäinen vallanpitäjä viimeiseen 

saakka kovensi otteitaan Suomenniemellä. Näin ollen perustavan 

kokouksen pöytäkirjaa sekä osanottajaluetteloa ei ole arkistoissa, 

sillä asiakirjat oli hävitettävä. Valtiollisen tilanteen kiristyessä venä-

läiset tekivät lukuisia kotietsintöjä ja tuolloin nimilistat olisivat olleet 

kohtalokkaita. 
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Monivaiheisten neuvottelujen jälkeen Arvo Louekari kutsui 20.4. 

1917 klubin perustavan kokouksen koolle Rovaniemen VPK:n ta-

loon. Kokouksen puheenjohtajana toimi pankinjohtaja P.A. Kouri ja 

sihteerinä päätökset kirjasi konttoripäällikkö Eino Messman. Kirjai-

lija Arvo Ruonaniemen laatiessa Kunnallisklubin 50-

vuotishistoriikkia, toiminnassa oli vielä mukana perustajajäsen, ka-

sööri Albert Tapio, joka v. 1967 kutsuttiin klubin kunniajäseneksi. 

Tapion muistelusten mukaan klubin ensimmäiseksi johtokunnan 

puheenjohtajaksi valittiin E.A. Tuisku, varapuheenjohtajaksi Rob. 
Saastamoinen sekä jäseniksi K.A.Fellman, P.A. Kouri, Arvo 

Louekari ja G. Loukkola.  

 
Perustavassa kokouksessa olivat läsnä myös apteekkari Aksel 
Castren, asioitsija Vilho Honkanen, kauppias Matti Heilala, rehtori 

F.E. Lehto, liikkeenjohtaja Antti Mäkelä, metsänhoitaja Paavo 

Arvo Louekari E.A. Tuisku 
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Norvasalo, opettaja Valo Nuotio, kauppias K.V. Pöykkö, pan-

kinjohtaja Einar Sahlstein, sahanhoitaja Hjalmar Stelander, vara-

tuomari Ali Tornberg, eläinlääkäri Paavo Vuori ja proviisori Jussi 
Valtonen. 

 

Huolellisesti valmisteltu kokous evästi lukuisin puheenvuoroin en-

simmäistä johtokuntaa alkutaipaleelleen. Nimikysymyskin aiheutti 

pohdintaa, sillä hankkeen takana oli monia liikemiehiä, joille nimi 

kauppaklubi olisi ollut mieleen. Perustamisajatusta olivat kuitenkin 

kannattaneet niin laajat kansalaispiirit, että lopulta päädyttiin riidat-

tomaan ratkaisuun, joka paremmin kuvasti jäsenistön kokonaisuut-

ta. Rovaniemen Kunnallisklubi oli saanut nimensä.  

 

Ensimmäinen johtokunta aloitti työnsä ripeästi ja kuukauden kulut-

tua pidettiin palaveri, joka sai nimekseen viikkokokous. Historialli-

sessa viikkokouksessa hyväksyttiin klubin säännöt, joitten ensim-

mäinen pykälä viitoitti koko toiminnan suunnan: "Rovaniemen Kun-

nallisklubin tarkoituksena on kaikin laillisin keinoin toimia Rovanie-

men yhdyskunnan yhteiseksi hyväksi sekä yhteiskunnallisessa että 

valtiollisessa suhteessa."  

 

Perustamisvuonna klubissa oli vajaat sata jäsentä mutta toiminnan 

vakiinnuttua jäsenistön määrä alkoi tasaisesti kasvaa. Tätä nykyä 

Kunnallisklubilla on 234 jäsentä.  
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KLUBIN TOIMITILAT 
   

Toiminta alkoi varatuomari Sjöblomin omistamassa talossa, joka 

sijaitsi Valtamaantien eli nykyisen Valtakadun varrella, vastapäätä 

vanhaa kaupungintaloa. Sjöblomin talo oli vuosisadan alussa Ro-

vaniemen kirkonkylän vöyreimpiä rakennuksia, joka sijaitsi Valta-

maantien eli nykyisen Valtakadun varrella vastapäätä vanhaa kau-

pungintaloa. Talon pohjoispäässä olleen huoneiston tilavassa salis-

sa sekä johtokunnan kamarikabinetissa alettiin kokoontua aina lau-

antaisin. Huoneiston keittiötä sekä kahta muuta kamaria asutti 

paikkakunnan konstaapeli, joka oman toimensa ohella hoiti myös 

klubin vahtimestarin virkaa. Hänen puolisonsa keitti kahvia, tarjoili 

virvokkeita ja huolehti siivouksesta. Tuolloin Klubi vitsaili elävänsä 

virkavallan suojeluksessa. Kun tänä päivänä silmäilee jäsenluette-

loa, voi huojentuen todeta, ettei tuosta "suojeluksesta" ole vielä-

kään tarvinnut osattomaksi jäädä.  

 
Klubin toimipaikat  



 16 
 
Sjöblomin talossa Klubi toimi vain kesäkauden 1917 muuttaakseen 

syyskuun lopussa tarkoituksenmukaisempiin tiloihin. Pällijeffin puu-

linna komeili nykyisen Koskikadun varrella, tontilla, jolla myöhem-

min toimi muun muassa Pohjanmaa Oy:n tukkuliike. Taloa isännöi 

tuohon aikaan inspehtoori Gustaf Fellman ja kiinteistön "vinttiker-

roksessa" oli eteinen, keittiö ja kaksi huonetta, joista suurempi so-

veltui klubitilaksi ja pienempi toimi suljettujen tilaisuuksien kabinetti-

na. Talon alakerran kahvila tunnettiin kaiken kansan klubina, jossa 

jokivartiset ja järvikyläläiset tapasivat ystäviään ja tuttaviaan. Kahvi-

lan pomo Kalle Jääskeläinen huolehti vaimonsa ja palvelustyttöjen 

kanssa myös klubin kahvi- ja virvoketarjoilusta sekä siivouksesta  

Hotelli Santa Claus siis vaalii rovaniemeläistä palveluperinnet-

tä historiallisessa korttelissa. 
 

Itsenäisyyttä seurannut kansalaissota heijastui rauhattomuutena 

kaikkialle Suomeen ja yhteiskunnalliset olot jännittyivät Rovanie-

melläkin. Pällijeffin vintti ja VPK:n talo olivat paikkoja, joihin ko-

koonnuttiin säännöllisesti pohtimaan tapahtumia ja arvailemaan, 

mitä tuleman piti. Kun eräänlainen vartiopalvelus astui voimaan 

useimmat vapaavuorolaiset viettivät aikaansa klubin tiloissa, joista 

monelle tuli tärkeä etappi myöhemmässä elämässä. 
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Pällijeffin vintti. Vasemmalla olevan talon yläkerta oli klubihuo-
neistona v. 1918. 

 
Kansalaissodan jälkeen, syksyllä 1918, Klubilla oli jälleen muutto 

edessään, sillä jäsenmäärä oli lyhyessä ajassa kasvanut ja tarvittiin 

väljempiä tiloja. Vanhan torin laidalla sijainnut Rätyn talo osoittautui 

Pällijeffin vinttiä sopivammaksi kiinteistöksi ja sen viisi huonetta 

sekä keittiö tulivat tarpeeseen. Klubilla oli tuolloin käytössään ruo-

kasali, johtokunnan huone, biljardisali sekä pokeriboksi. Niiden li-

säksi keittiön perällä oli vielä klubin emännän kamari. Ruokatarjoilu 

oli nimittäin aloitettu klubilla kansalaissodan laannuttua, jolloin klu-

bin hoitajaksi tuli neiti Lyydia Auren. Klubista tuli heti suosittu ruo-

kailupaikka, jolla oli runsaasti vakituisia ruokavieraita. Ateria hinta 

oli tuohon aikaan 7 markkaa ja kuukausilipusta rapsahti alennus.  
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Rätyn talo. Tämän talon yläkerta oli klubihuoneistona  

vv. 1918 - 1922. 
 
Rätyn talo soveltui Klubin tarpeisiin aina vuoden 1922 loppuun 

saakka, jolloin jäsenmäärä lähenteli jo kahtasataa. Klubin neljäs 

tukikohta sijaitsi näköetäisyydellä torin vastakkaisella laidalla, Kalle 

Yliruokasen talossa, josta vuokrattiin tilavampi huoneisto. Yliruoka-

sen talo vastasi ajan vaatimuksia ja sen suojissa Klubi viihtyi vuo-

den 1929 alkuun saakka. Itsenäisen Suomen alkutaival yhteiskun-

nallisine haasteineen antoi virikkeitä ja pontta myös Kunnallisklubin 

toimintaan. 
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Kalle Yliruokasen talo. Yläkerrassa oli  

klubihuoneisto  vv. 1922 - 29. 
 

OMAN KATON ALLE 
    

Vuoden 1929 kevättalven koittaessa klubilaisille oli käynyt selväksi, 

ettei vuokralaisen asema ollut kadehdittava. Talouden ontuessa oli 

useaan otteeseen jouduttu turvautumaan luotonottoon vuokrien 

maksamiseksi. Tuolloin taloudellisiin asioihin perehtyneet jäsenet 

olivat ehdottaneet oman talon hankkimista, mutta esitys ei ollut 

edennyt päätökseen saakka. Lopulta alkoi tapahtua. Asioitsija Vilho 

Hakanen pani myyntiin vuokratontilla sijainneen talonsa ja muuta-

mat klubin jäsenet ryhtyivät tositoimiin. Puheenjohtaja Antti Murto ja 

johtokunnan jäsenet, metsänhoitaja Valter Laukkanen sekä toimi-

tusjohtaja Janne Vuopala ostivat Hakasen talon omalla vastuullaan 

Klubin nimiin.  
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Kauppa tehtiin kiireessä, sillä talolla oli muitakin katsojia. Edellä 

mainitut johtokunnan jäsenet joutuivat kuitenkin ottamaan henkilö-

kohtaisen vastuun lainoista, koska Klubin yleistä kokousta ei ehditty 

kutsua koolle. Myöhemmin pidetyssä yleisessä kokouksessa kiin-

teistökauppa hyväksyttiin, jos kohta soraääniäkin asian tiimoilta 

kuultiin. Ongelmia aiheutti luoton hoito, sillä Klubilla ei ollut lainkaan 

säästöpääomia ja velkataakan määrä oli 400 000 silloista markkaa. 

Taloa ei myöskään voinut kiinnittää, sillä se sijaitsi vuokratontilla ja 

asioita jouduttiin hoitamaan lyhytaikaisilla lainoilla, joista henkilö-

kohtaisesti olivat johtokunnan jäsenet vastuussa. He olivat kuitenkin 

ammattimiehiä ja onnistuivat kohta lunastamaan tontin, jolloin enti-

nen Hakasen talo muuttui itsenäiseksi tilaksi. Se mahdollisti kiinne-

lainan ja johtokunnan jäsenet vapautuivat henkilökohtaisesta vas-

tuustaan. Hakasen talo sijaitsi samalla tontilla, jolla ovat Klubin ny-

kyisetkin tilat. 

 

Hakasen taloon muutettaessa tuli ajankohtaiseksi myös kaluston 

uusiminen ja täydentäminen. Oli käännyttävä pyynnöin sekä ano-

muksin firmojen puoleen. Puheenjohtaja Antti Murto on takavuosina 

muistellut, että Kunnallisklubi panikin toimeen "valtavan kerjuun."  

Tempaus tuotti tulosta, sillä Turun Rettig lahjoitti nahkakaluston, 

Vaasan Strenberg peräti biljardipöydän ja Vaasan Höyrymylly itä-

maisen maton. Tämän lisäksi useilta teollisuuslaitoksilta sateli raha-

lahjoituksia. Näin ollen vuonna 1929 Rovaniemen Kunnallisklubi 

jatkoi toimintaa omissa, kokolailla mellevissä tiloissaan keskellä 

nuorta kauppalaa. 
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Hakasen "puustellissa" Kunnallisklubi toimi 1930-luvun tehden 

hankintoja sekä peruskorjaten tiloja. Talous vakiintui vuosi vuodelta 

niin, että vuosikymmenen lopulta jo harkittiin tilojen laajentamista. 

Töihin ei kuitenkaan Hakasen talossa koskaan päästy; toinen maa-

ilmansota syttyi, edessä olivat talvi- ja jatkosodan vuodet ja monella 

rovaniemeläisellä lisäksi Lapinsodan katkera kausi, jonka mielettö-

myydessä maakunta tuhoutui. Pahimpia vaurioita kärsi Rovaniemi 

ja kun väki palasi evakosta, Hakasenkaan talosta ei ollut jäljellä 

muuta kuin rauniot. Kauppalassa oli aloitettava elämä alusta.  

    

 
Viljo Hakasen talo 



 22 
PUUKLUBILTA   KIVITALOON 
 

 
Rovaniemen tuho Lapin sodassa oli lähes täydellinen. 

 
Kuva Koskikadulta nykyisen Osuuspakin kohdalta. Talo oikealla 

”Klubi piristää” sijaitsi Pällijeffin talon paikalla. 

 

Uusi rakennus nousi tuhkasta jälleenrakennuskaudella, josta ajasta 

vanhemmat klubilaiset muistavat, että kiirettä riitti ja joka puolella 

kauppalaa vasarat kesäisin paukkuivat yötä päivää. "Puuklubi" koki 

myöhempinä vuosikymmeninä useampia rakenteellisia muutoksia, 

joihin merkittävänä syynä oli se, että olot olivat vakiintuneet ja ra-

kennustarvikkeita sai vaivatta. 
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Sotien jälkeinen klubirakennus 

Jäsenmäärä kasvoi ja vuodet kuluivat, mutta armoton aika nakersi 

sotien jälkeen pystytettyä taloa. Ravintolatoiminta henkilökuntineen 

oli käynyt kannattamattomaksi ja edessä oli tilojen vuokraaminen 

vuonna 1977. Päätökset eivät olleet helppoja. Kunnallisklubi asteli 

1980-luvun alussa jo charmöörin kuosissa, ikää hieman yli 60 vuot-

ta, kun sen oli tehtävä "rätinki" arvoisistaan klubitiloista; uusi raken-

nus kävi välttämättömäksi. Hanke oli suurin Kunnallisklubin histori-

assa ja sen toteuttaminen edellytti osakeyhtiön perustamista. Kaikki 

sujui kuitenkin suunnitelmien mukaan ja työt aloitettiin todella riva-

kasti. Legendaarinen puuklubi oli maaliskuussa 1982 muisto vain ja 

uusi, kookas kerrostalo valmistui vuoden kuluttua. Klubihuoneisto 

avasi ovensa 26.3.1983. Kunnallisklubin lisäksi talon toinen omista-

ja on tätä nykyä Rovaniemen kaupunki. 
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Puuklubin purku 

 

Vuosina 1974-75 Klubin puheenohtajan nuijaa heilutti kiinteistöneu-

vos Sulo Lähdesmäki, joka edellisessä historiikissä on muistellut, 

että jo tuolloin Klubin talous ontui. Kiinteistön peruskorjaus olisi 

käynyt kohtuuttoman kalliiksi ja samaan aikaan ravintolatoiminta 

sitoi lähes 20 työntekijää. Kannattavuudesta ei voinut enää puhua 

ja talousarviot osoittivat kiistatta, että ravintolatoiminta oli annettava 

vuokralle. Ajatus herätti ensin vastustusta, mutta hyväksyttiin seu-

raavassa kokouksessa. Talouden kannalta ratkaisevin toimenpide 

oli myydä vanha talo tontteineen osakeyhtiölle, jossa Klubi olisi mu-

kana. Ilman mainittuja toimenpiteitä Rovaniemen Kunnallisklubille 

olisi Lähdesmäen mukaan käynyt yhtä huonosti kuin monille muille-
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kin Klubeille tässä maassa. Tämän päivän vakaalla taloudella on 

siis totinen tarinansa.         

 
Nykyinen klubirakennus 

 

Klubilaisten haaveena on uuden talon valmistumisesta lähtien ollut 

pääsy väljempiin tiloihin. Kiinteistön uudelleenjärjestelyt tullaan suo-

rittamaan lähivuosina.   

 

MONENLAISTA   TOIMINTAA  
 

Kuten aiemmissa historiikeissä on monesti todettu, Rovaniemen 

Kunnallisklubia ei perustettu pelkästään yhdessäolon ja rentoutumi-

sen tarpeita ajatellen. Vuonna 1917 perustamistarpeen sanelivat 

pikemminkin yhteiskunnalliset haasteet sekä olosuhteet, joitten tun-

nelmia on 90 vuotta myöhemmin vaikea täysin hahmottaa. Haus-



 26 
kaakin Kunnallisklubilla pidettiin, kun sellaiseen tarjoutui tilaisuus. 

Esimerkiksi biljardipöytä on kuulunut klubin kalustoon alusta alkaen. 

 

Kansalaissodan jälkeiset pulavuodet kulkutauteineen koettelivat 

ankarasti kansakuntaa ja vapaaehtoistyö nuoren Suomen maan-

puolustuksen hyväksi kysyi klubilaistenkin panosta, mutta aikaa riitti 

myös Kunnallisklubin rientoihin. Klubilla alettiin  alkuvuosista lähtien 

pitää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä kokouksia eri asioitten 

tiimoilta. Jo 1920-luvulla asetettiin toimikunta laatimaan perusteltu 

esitys, jotta Lapista muodostettaisiin oma lääninsä. Niin ikään Ro-

vaniemen kunnan jako maalaiskunnaksi ja kauppalaksi sai aikaan 

lukuisia kokouksia klubilla. Kauppalan asemakaava kuuluu jo tuo-

hon aikaan synnyttäneen koko lailla värikkään ajatustenvaihdon. 

Ensimmäistä asemakaavaa laadittaessa kokouspaikkana oli klubi, 

jossa pidettiin myös vaaleja valmistelevat kokoukset.  

 

Klubin omalta valtuustolistalta kunnanvaltuustoon tuli aikakirjojen 

mukaan valituksi tunnettuja rovaniemeläisiä nimiä kuten Antti A. 
Räsänen, Eelis Poranen, Valtter Laukkanen, Janne Vuopala,  
Antti Murto, P.A. Kouri, E.A.Tuisku, Arvo Louekari, G. Loukkola 
ja Eino Snellman. Mainituista luottamushenkilöistä P.A. Kouri toimi 

valtuuston puheenjohtajana ja G. Loukkola hoiti kauppalanjohtajan 

tehtäviä, kunnes virka täytettiin vakinaisesti. Klubilainen Valo Nuotio 

puolestaan teki töitä maalaiskunnan valtuuston puheenjohtajana 

useita vuosia. Myöhemmistä vaikuttajista kaikki muistavat Vilho 
Väyrysen ja Tuure Salon sekä Pentti Norvasuon. Valtiollisessa 
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politiikassa ovat olleet mukana myös J.F.Pöykkö, Olavi Lahtela 
ja Eino Sääskilahti.     
 

Puutavara- ja uittoyhtiöt sekä liikelaitokset pitivät tuohon aikaan 

tilaisuuksiaan talon suojissa niin usein, että siitä tuli perinne. Klubil-

la alettiin varhain järjestää myös vuodenaikoihin liittyviä juhlia. Niin-

pä pikkujouluista, uudenvuodenjuhlista ja vapun pirskeistä tuli käy-

täntö. Tämän lisäksi pidettiin naamiaisia sekä pukujuhlia, joihin 

oman väen lisäksi saattoi saapua vieraita koko Lapista. Kansalais-

sodan jälkeisinä vuosina muun muassa taidenäyttelyt kuuluivat oh-

jelmaan. Vuoden tärkein tapaus kuitenkin oli alun pitäen vuosikoko-

us kuten on nykyäänkin.  

 

Ajan hengen mukaisesti yhä useampi klubilainen harrastaa tänä 

päivänä liikuntaa sekä kesällä että talvella. Hiihto, uinti ja lenkkeily 

ovat suosittuja lajeja ja kesäisin golf houkuttaa yhä useampia mai-

lan varteen. Syksyllä metsä- ja kalamiehiä ei pidättele mikään, jah-

tiin ja pyytöön on päästävä hinnalla millä hyvänsä. Moni klubilainen 

viihtyy myös lukusalissa päivälehtien ja lukuisien teosten parissa. 

Kokoelman isänä voidaan pitää metsänhoitaja P.V. Pentikäistä, 

joka kirjastotoimikunnan tuhtina puheenjohtajana aikanaan pani 

hankintaprojektin liikkeelle. Klubin kirjahyllyssä on yli 600 kirjaa, 

joista valita mieleisensä. Mutta kaiken yllä leijuu sittenkin vihreän 

veran kaino kutsu, jota parkkiintunut kihokaan ei kykene kaikin ajoin 

miehekkäästi vastustamaan.  
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BILJARDIN   ENTREE 
 

Biljardin juuret juontuvat 1400-luvun Ranskaan. Köötä ei vielä tuol-

loin tietty käyttää, vaan palloa lyötiin mailalla. Kuningas Ludwig XI 

osti itselleen pelipöydän, siitä on dokumentti olemassa, kirjoittaa 

Henry Grahn peliä käsittelevässä historiassaan. Englannissa annet-

tiin kirjallisia varoituksia jo1600-luvulla huijareista, jotka olivat pesiy-

tyneet pelipöytien liepeille kaikkialla Brittein saarilla. Biljardi havait-

tiin siis varhain oivalliseksi tavaksi tehdä helppoa rahaa. Peli kan-

toikin huonoa mainettaan aina meidän päiviimme saakka eikä ylei-

nen mielipide hyväksynyt "kaiken kansan" biljardisaleja. Pelipöytä ja 

köö saivat nykyisen muotonsa 1700-luvun kuluessa ja tuohon ai-

kaan myös pelit kuten Kärri kehittyivät. Elettiin 1800-lukua, kun bil-

jardissa käytiin ensimmäisiä MM-turnauksia. 

 

Suomessa biljardia alettiin pelata 1750-luvulla. Viaporin linnoitusta 

rakennettiin ja ruotsalainen liikemies Anders Byström piti työmiehille 

ravintolaa saaden erioikeuden biljardin pitämiseen. Pian pelattiin 

Helsingissä, Turussa sekä todennäköisesti myös Viipurissa. Sa-

moihin aikoihin biljardi valloitti Venäjää. Seuraavalla vuosisadalla 

biljardia pelattiin eri puolilla Suomea ja tavallisimmin ravintoloissa. 

Myös hotellit alkoivat panostaa pelipöytiin. Biljardia ei noina aikoina 

pelattu aina selvin päin ja meininki saattoi olla vauhdikasta. Aikakir-

joista voi lukea, että esimerkiksi joulukuussa vuonna 1811 kadetti J. 

Brummer oli kavereineen särkenyt Helsingissä katulyhtyjä ja ikku-

noita juhlittuaan ensin iltaa Lönnqvistin ravintolassa biljardipöydän 
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ääressä. Myöskin oli J. Brummer kilistellyt hanakasti totilaseja 

venäläisen ylilääkäri Masarovin kanssa. 

 

 Suomen ensimmäiset biljardiseurat perustettiin vasta 1950- ja 60-

luvuilla eikä peli tuohonkaan mennessä ollut karistanut huonoa 

mainetta yltään. Rahapanosten suuruus ja "vedättäjien" paheksunta 

istuivat syvällä kansassa. Epäilysten ulkopuolelle jäivät sentään 

suljetut klubit ja kerhot, joihin hämärämiehillä ei ollut asiaa.  Biljar-

din uusi tuleminen maassamme alkoi toden teolla vasta 1970-luvun 

alussa, jolloin perustettiin Suomen Biljardiliitto. Uusia pelisaleja ryh-

dyttiin avaamaan ja järjestettiin SM-tason kilpailuja. Uhkapelimaine 

alkoi hälvetä ja lajista tuli lopulta yleisesti hyväksytty harrastus. 

 

Rovaniemen Kunnallisklubin ensimmäinen biljardipöytäkin oli pelin 

ryvettyneen maineen satoa. Kauppias Krestjaninoff oli hankkinut 

pöydän tarkoituksenaan avata kirkonkylään pelisali. Se ei kuiten-

kaan sopinut tuon ajan henkeen ja paheksuntaa kavahtanut liike-

mies myi suosiolla pöydän Kunnallisklubille. Elettiin ensimmäistä 

toimintavuotta 1917 ja pöytä löysi oitis kotinsa Pällijeffin vintistä. Se 

pöytä palveli aina evakkokauteen saakka. Biljardin lisäksi pelattiin 

myös erilaisia korttipelejä, kuten on tehty kautta aikain.         

 

Kirjailija Arvo Ruonaniemi luonnehtii Klubin 50-vuotishistoriikissa 

pelisalin tunnelmaa seuraavaan tapaan: "Kun iltasella astuu klubin 

ovesta sisään, ei vastaan iske melu ja musiikin murskaaminen. 

Jospa kuitenkin kuljeksii mutkakäytävän kautta biljardisaliin, kuulee 

jonkinlaista musiikkia; biljardin harrastajille sitä ainoaa. Siellä sin-
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gahtelevat sanat yli pöytien. Köön tyvipää kopsahtaa lattiaan ja 

pallot vihreällä veralla kolahtelevat vastatusten. Ilmapiiri on erilai-

nen kuin muualla. Siinä on jännitystä, joka purkautuu iskuihin, hö-

rähdyksiin ja joskus kirvahduksiin. Naisten nimistä on Kaisa se, 

josta täällä tykkäävät niin poika- kuin ukkomiehetkin. Kaisaa pan-

naan keskelle ja kulmaan, taikka ylikeskelle, sillä se antaa eniten 

pinnoja. Joskus menee punainen pussiin, joskus valkoinen. Jänni-

tys varsinkin pelin loppuvaiheessa voi pakottaa ottamaan roh-

kaisuryypynkin.     

Eivätkä viereisellä korokkeella istuvat malta olla seuraamatta pöy-

dillä käynnissä olevia otteluita. Sieltä lennähtää aina väliin joku 

osuva sutkaus tai neuvo. Tässä salissa on jännitystä, mutta täällä ei 

jännitetä."  

Joiltakin piirteiltään maailma on vielä entisensä. 

  
 
VIHREÄN VERAN  VELJESKUNTA 
 

Kunnallisklubi meni YT-kilpailutoimintaan mukaan v. 1956 ja on sen 

jälkeen osallistunut SM-kisoihin monin joukkuein. Varhain oli alka-

nut myös vuotuinen yhteenotto Kemin Klubin kanssa päätyäkseen 

tavan takaa Perämeren herrojen voittoon. Kesti kauan, ennenkuin 

biljardin hienoudet oli napapiirillä omaksuttu niin hyvin, että kemiläi-

sille kyettiin antamaan pöydän äärestä "hauin lähöt" ja snapsit pääl-

le. Sittemmin yhteistoiminta laajeni kattamaan myös Tornion, Oulun 

ja Kajaanin Klubit, joten biljardin näkyvyys Pohjolan kartalla oli käy-

nyt vakaaksi. 
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Klubi sai biljardin SM-kisat järjestettäväkseen v.1962 ja joukku-

eella Aimo Kivipuro, Urho Takanen, Sakari Tuominen sijoittui 

pistesijalle eli kuudenneksi. Järjestelyiltään kyseiset kisat olivat on-

nistuneet yli odotusten ja se tiesi luottamustehtäviä myös vastai-

suudessa. Seuraavat SM-kilpailut käytiin Rovaniemellä v. 1984 ja 

Klubi kepitti kahdella joukkueella. Ykkösjoukkueessa pelasivat As-
ko Winberg, Jorma Tulkki ja Pentti Rahkola, kakkosessa kamp-

pailivat Sauli Anttila, Jyri Paulin ja Harri Vaarala. SM-kisat pidet-

tiin jälleen Rovaniemellä v.1998. Näissä kisoissa pelasivat ykkö-

sessä Kari Kallio, Markku Kallio ja Mika Nurminen, kakkosessa 

Mika Vuori, Veli-Mikko Laakso ja Juha Jaakola. 

 
Biljardi 

 

Klubin suuria hetkiä elettiin 1990-luvulla, kun Kari Kallio vuosi-

kymmenen alussa otti henkilökohtaisen Suomen mestaruuden uu-
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sien sen v.1997. Seniorisarjassa Mauri Ala-Louko voitti kultaa 

v.2002. Joukkuepelejä seurasi niin ikään menestys. Vuonna 1991 

tuli Suomen mestaruus joukkueella Kari Kallio, Markku Kallio ja 
Mika Vuori. Senioriluokassa kultaa vuolivat v.1996 Mauri Ala-
Louko ja Asko Winberg, kelpo Klubijermut.  

 

Hakasen tontille on siis ajan saatossa kertynyt näyttöä biljardin tai-

tamisesta ja kokemusta tapahtumien järjestämisestä. Siten tuntuikin 

johdonmukaiselta kuulla, että biljardin Klubi-SM-kisat 2007 käytäi-

siin juhlavuottaan viettävän Kunnallisklubin pöytien äärellä. YT-

standaari n:o 4 taisi tykönään hieman värähtää. Kotikisoihin osallis-

tuttiin jälleen kahdella joukkueella; ykkösessä Kari Kallio, Markku 
Kallio ja Pekka Hernesniemi, kakkosessa Erkki Närä, Juha Jaa-
kola ja Mika Luoma-Aho. 

 

HOLE IN ONE  KOUKKUUN 

 

Rovaniemellä järjestäytynyt golftoiminta alkoi Arctic Golf ry:n perus-

tamisella 1986. Seuraavana vuonna harjoituskenttä saatiin Saaren-

kylään Ylianttilan pelloille ja aloitettiin myös virkeänä jatkunut jää-

golf-harrastus. Oikean 9-reikäisen kentän valmistuttua 1997 golf 

otettiin osaksi klubin harrastustoimintaa. Golfia harrastaa tällä het-

kellä yli 50 klubilaista ja klubi on golfin kautta saanut myös monta 

aktiivista jäsentä. 

 

Toiminnan painopiste on ollut pääosin jäsentenvälisissä koitoksis-

sa, joista ”Huru-ukot vs Märkäkorvat”- maaottelu Kotisaaren jälki-
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puinteineen on saavuttanut kesän kohokohdan myös monille ei-

golfaaville jäsenillemme. 

 

PSM-kisoissa Oulua ja Kemiä vastaan olemme olleet niskanpäällä. 

 

 
Golf 

 
KLUBILAINEN  KLUBILLAAN 
    

Alusta lähtien Kunnallisklubi on Rovaniemellä yhdistänyt eri aloilla 

työskenteleviä henkilöitä yhteiskunnallisten asioitten hoidosta aina 

vapaa-ajan viettoon saakka. Klubi on toiminut mielipiteitten fooru-

mina suvaiten hyvinkin erilaisia kannanottoja kulloinkin kyseessä 

olevista puheenaiheista. Samalla Klubi on lähentänyt jäseniään 

paremmin ymmärtämään toistensa  haastavaa työkenttää, jossa 

wanhan hywän ajan harkinnalle ei näytä aina jäävän sijaa. Aika on 

rahaa, kuuluu hokema, ja kaikella tekemisellä on tavaton kiire. Klu-
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bin merkitys hengähdyspaikkana korostuukin vuosi vuodelta täs-

sä tehokkuuteen tuijottavassa teknokulttuurissa. Tuokio joviaalissa 

seurassa on aina pyy pivossa eikä kymmenen oksalla. Klubin hen-

gestä on kirjailija Ruonaniemi takavuosina kirjoittanut sattuvasti.  

 

"Mitä yleiseen siivollisuuteen ja elämänmenoon tulee, on mainitta-

va, että Rovaniemen Kunnallisklubi on aina pysynyt kohtuuden tiel-

lä. Jos lie pikkurikettä joskus sattunut, ei se ole sellaista luokkaa, 

että se olisi pysyvästi tärvellyt Klubin mainetta. Kieltolain aikanakin 

pystyttiin säilyttämään hyvä järjestys, eikä viranomaisilla ollut mil-

loinkaan aihetta puuttua Klubin toimintaan. Edelleen v.1932 alka-

neen vapaamman ajanjakson aikana on järjestys jatkuvasti kyetty 

ylläpitämään Klubin omien sääntöjen edellyttämien toimenpiteiden 

avulla. Tämä onkin luonnollista, sillä Klubielämän eräs tavoite on 

jäsenistön kasvattaminen ja kasvaminen kitkattomaan yhteisoloon 

ja omakohtaiseen vastuuntuntoon." 

Taidatko sen paremmin ylös merkata.     

 

 JÄSENISTÖ 
 

Klubimme jäsenmäärä nyt saavuttaessamme 90 vuoden iän on 

226, joista vapaajäseniä 107 ja kunniajäseniä kolme, Raimo Kaik-

konen, Teemu Pääkkö ja Matti Vuori. 
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KLUBIN JOHTO 
Vuonna 1917 valittiin klubille ensimmäinen johtokunta:    
   E.A. Tuisku, puheenjohtaja 
   Rob. Saastamoinen, varapuheenjohtaja 
   K.A. Fellman 
   P.A. Kouri 
   Arvo Louekari 
   G. Loukkola    
 
PUHEENJOHTAJAT 
 vv. 1917-2007  

 

 
Elis A.Tuisku 
1917 – 1919 

 

 
Arvo Louekari 
1920 - 1924 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niilo Pohjanoksa 
1925 

 
Albert Tapio 

 
Antti Murto 

 
Laine Kauppi 
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1926 - 1927 1928 – 1929 1930 – 1931 

 Matti Ojajärvi 
1932 – 1934 

 
Mauno Kauppila 

1935 – 1936 
 

 
Väinö Nopanen 

1937 – 1939 

 
Janne Vuopala 

1940 – 1943 

 
Risto Linna 

1944 – 1945 

 
Ernst Sormunen 

1946 – 1947 

 
Martti Peurakoski 

1948 – 1950 

 
Ole Gottleben 
1951 – 1960 

 
Veikko Kiviharju 

1961 – 1965 
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Emil Pölönen 
1966 – 1967 

 
Leo Laaksonen 

1968 – 1969 

 
Toivo Saari 

1970 

 
Vilho Väyrynen 

1971 – 1972 

 
Erkki Laakso 

1973 

 
Sulo Lähdesmäki 

1974 – 1975 

 
Tuomo Mustonen 

1976 

 
Risto Pöykkö 

1977 

 
Pekka Lähdesmäki 

1978 – 1982 



 38 

 
Juhani Helenius 

1983 – 1986 
  

Olavi Mäkynen  
1987 – 1988 

 
Lauri Wuotila 
1989 – 1992 

Seppo von und zu 
Fraunberg 

1993 – 1995 

Raimo Kaikkonen 
1996 – 1997 

 
Teemu Pääkkö 

1998 - 2000 

Matti Heikkilä 
2001 - 2003 

Esa Luomajoki 
2004 - 2005 

 
Timo Harju-Autti 

2006 - 
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Valokuvien tekijänoikeudet Lapin Kansa ja Rovaniemen Kunnallisklubi
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