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JARKKO ESKOLA

Maarit Tyrkön toinen muistel-
makirja Presidentti ja toimittaja  
kuvaa hänen vuosiaan 1976–
1981 presidentti Urho Kekkosen 
lähipiirin jäsenenä, presidentin 
muistelmakirjojen toimittajana 
ja UK:n (Tyrkön itse käyttä-
mä ilmaisu) uskottuna. Muistel-
mien julkistamisen taustalla on 
Tyrkön antama lupaus kertoa ja 
luoda presidentistä henkilöku-
va ”sellaisena kuin hän oli, mi-
nulle ja lähipiirilleen”. Vuonna 
2014 Tyrkkö julkaisi ensimmäi-
sen osan muistelmistaan nimellä 
Tyttö ja nauhuri. Se kuvaa hänen 
taustaansa ja tietään presidentin 
lähipiiriin. Tässä toisessa muis-
telmien osassa presidentti on 
edelleen vallan huipulla, mutta 
vanheneminen alkaa selvästi il-
metä, muistikatkoja ilmaantuu, 
yöllisiä sekavuustiloja ja näkö- ja 
lukuvaikeuksia esiintyy. Kirjassa 
kuvattujen vuosien aikana pre-
sidentti ikääntyy 75-vuotiaasta 
81-vuotiaaksi, jolloin hän jou-
tuu lopulta sairautensa etenemi-
sen vuoksi eroamaan virastaan. 

Luen Maarit Tyrkön kirjat it-
se 78 vuoden ikäisenä, edelleen 
liikunnallisesti aktiivisena mut-
ta vanhenemisen rajoitukset jo 
selvästi kokevana. Olen siis ikä-
ni puolesta presidentin kanssa-
kulkija ja siten lukijaperspektii-
vini on sen mukainen. Olen lu-
kenut aiemmin myös Anita Hal-
laman kirjan Sydämen kieltä sy-

dämelle (Otava 2001), jossa kir-
joittaja kuvaa läheistä suhdet-
taan presidenttiin vuodesta 1963 
vuoteen 1979. Se herätti minus-
sa aikanaan paljonkin kysymyk-
siä, erityisesti siksi että Anita 
Hallaman puoliso Jaakko Halla-
ma oli presidentin ystävä ja hä-
nen luotettunsa ja pitkäaikainen 
Suomen Moskovan suurlähetti-
läs. Se suhde oli julkinen, mutta 
ajan tiedotusvälineet vaikenivat 
siitä. Millainen oli sen merkitys 
Suomen ja Neuvostoliiton suh-
teiden kannalta, on edelleen tut-
kimaton kysymys. Jaakko Halla-
man sairaus soi venäjänkielisel-
le puolisolle ja Kekkosen rakas-
tetulle asemaansa huomattavasti 
merkittävämmän roolin suurlä-
hettilään puolisona. UKK:n ns. 
virallisen elämänkerran kirjoit-
taja Juhani Suomi on laiminlyö-
nyt tämän suhteen ja sen merki-
tyksen toteamisen ja arvioinnin, 
eivätkä siihen muutkaan poliit-
tisen historian tutkijat ole tart-
tuneet.

Maarit Tyrkkö törmää myös 
Anita Hallamaan ollessaan 
1970-luvun presidentin luotet-
tuna ja läheisenä. Anita Halla-
ma näyttäytyy nyt ”mörkönä”, 
piinana, presidentin herkisty-
nyttä ikääntynyttä persoonalli-
suutta uhkaavana menneisyyden 
haamuna. Kekkonen tunnustaa 
entisen rakkautensa Maaritil-
le, muttei kykene irtautumaan 

Anita Hallaman otteesta. Löy-
tyypä muistelmista myös vielä 
vanhempi rakkaus, Anne-Marie 
Snellman, jolle aikoinaan kir-
joittamansa kirjeet Kekkonen 
haluaa lunastaa. Hänet Anita 
Hallama korvasi vuonna 1963. 
Maarit Tyrkkö on ikääntyvän 
presidentin uusi ihastus. Kiin-
toisa kurkistus Kekkosen per-
soonallisuuteen.

Professori, neurologi, lää-
kintöhallituksen pääjohtaja ja 
presidentin henkilääkäri Erkki 
Kivalo oli esimieheni 1970-lu-
vun jälkipuoliskon. Hänen 
kanssaan tein lukemattomia vir-
kamatkoja eri puolille Suomea, 
kun pyrimme erityisesti moder-
nisoimaan psykiatrista hoitojär-
jestelmää ja yhteen sovittamaan 
sitä sekä perusterveydenhuol-
toon että keskussairaaloiden toi-
mintaan. Kivalo oli saanut tä-
hän kehotuksen Kekkoselta sa-
malla kun hänet oli nimitetty 
virkaansa. Muistan kuinka usein 
virkamatkamme vuosina 1978–
1980 keskeytyivät, kun Tammi-
niemestä tuli hälytys ja palasim-
me Helsinkiin. Virka-auto ajoi 
pääjohtajan suoraan Tamminie-
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meen keittiön portille, ja saat-
toi minut sitten kotiin Käpy-
lään. Kivalo ei juurikaan kom-
mentoinut käyntejään Tammi-
niemessä, mutta kyllä itse lää-
kärinä ymmärsin, mistä oli ky-
se, kun presidentin luo kiireesti 
ja niin usein palattiin. 

Luen siis Maarit Tyrkön teos-
ta Presidentti ja toimittaja presi-
dentin nykyhetken ikätoverina, 
kanssakulkijana. Lukukokemus 
palauttaa mieleeni myös oman 
työurani ja 1970-luvun todel-
lisuuden, johon liittyy läheisen 
työtoveruus ja myöhempi ystä-
vyys Erkki Kivalon kanssa. Koe-
tan ymmärtää, miten intensiivi-
nen oli presidentin työpäivä, mi-
ten kuluttava sen on täytynyt ol-
la ja miten laajaksi hän koki vas-
tuunsa. Tyrkön päiväkirjanomai-
nen kerronta, puhelinkontaktien 
tiiviys presidentin ja hänen vä-
lillään ja niiden luonne kertovat 
vanhenevan presidentin yksinäi-
syydestä ja turvallisuuden tar-
peesta. Lähipiiri, suljettu luotet-
tujen ryhmä, luo edellytykset ly-
hyisiin rentoutumishetkiin, ka-
lastukseen, saunomiseen ja sosi-
aaliseen yhdessäoloon. 

Presidentin intohimo hiih-
to on jopa lähes pakkomielteis-
tä, kun 1 000 kilometrin vuotui-
nen tavoite on saavutettava. Sii-
hen pääseminen tuntuu ajoittain 
olevan ensisijainen päivittäinen 
suoritevelvollisuus, vain se tuo 
osaltaan mielenrauhaa. Jokainen 
hiihtokilometri merkitään päi-
vän saavutuksiin, ja niiden ker-
tymistä seurataan. Talven vii-
konvaihteet ja hiihtoretket Kes-
ki-Suomeen, henkilääkäri Rik-
hard ”Rikke” Sotamaan luo, 
Kainuuseen tai käsivarteen Poro-
järvelle mitoitetaan tuon tavoit-
teen mukaan. Hiihtokilometri-
en määrän avulla Kekkonen it-
se määrittelee muun suoritusky-
kynsä ja terveytensä. Toinen va-

paa-ajan nautinto, joka on ver-
rattavissa hiihtoon, on kalasta-
minen. Se näyttäytyy sosiaalise-
na urheiluna, jossa kyvykkyyttä 
mitataan saadun saaliin määrällä 
ja kalojen painolla. 

Hiihto- ja kalastusretket jul-
kistetaan kansalle, ja niiden suo-
ritusten kautta viestitetään pre-
sidentin terveydentilaa ja ko-
vaa kuntoa. Kulissien takaisi-
na sen sijaan pidetään hetkit-
täiset muistikatkokset ja tervey-
dentilan muutokset, joita Tyrk-
kö kuitenkin kirjaa omaan päi-
väkirjaansa. 

Luen kirjaa myös lääkärinä, 
psykiatrina, ja rekisteröin Tyr-
kön kirjasta presidentin tervey-
dentilaa koskevia kannanottoja, 
huomioita vuosien varrelta.

Turvamies on raportoinut en-
simmäisestä ”poissaolosta” jo 
vuonna 1972. Tyrkkö kirjaa it-
se ensimmäisen kalastusretkellä 
Riskilässä lokakuussa 1976. Seu-
raavan vuoden lokakuussa presi-
dentillä on rintakipuja, joita tut-
kitaan, ei kuitenkaan sydänpe-
räisiä. Kivalo arvelee ne rasituk-
seen liittyviksi ja ehdottaa päivä-
ohjelman keventämistä. Marras-
kuussa 1979 on jälleen Tyrkön 
toteamana jonkinasteinen pois-
saolokohtaus. 

Heinäkuun puolivälissä 1980 
Kultarannassa Kekkonen saa 
muidenkin huomaavan poissa-
olokohtauksen, jonka johdos-
ta hänen lääkärinsä professori 
Pentti Halonen hälytetään kii-
reellisesti tutkimaan hänet. ”Ha-
lonen ei pidä huolestuttavana”, 
kirjaa presidentti. Itsenäisyyspäi-
vän juhlien jälkeen 9.12.1980 
Tyrkkö toteaa, että presiden-
tin orientaatio oli sekaisin: ”vä-
lillä keskustelussamme tuntui 
kuin hän olisi jo ollut Laukaas-
sa”, jonne oli suunnitteilla vii-
konlopun matka. Presidentin ta-
paamiset perutaan koko viikol-

ta. Halonen on kongressimat-
kalla Lontoossa ja Kivalo Mos-
kovassa. ”Epäillään että presi-
dentillä on mahdollisesti veren-
kiertohäiriö ja siitä on aiheutu-
nut tukkeuma päässä. Syyksi ar-
vellaan rasituksesta johtuvaa vä-
symystä.” Sairastumisesta anne-
taan tiedote: presidentti on sai-
rastunut flunssaan. Flunssavii-
kolta Tyrkkö lainaa Kekkosen 
oman kertomuksen, jossa ”hän 
herää yöllä, pukeutuu ja menee 
alakertaan, mutta kello on vas-
ta kolme ja turvamies saattaa hä-
net uudelleen nukkumaan”. Aa-
mulla hän ei muista tapahtumaa.

Vuosi 1981 alkaa huonoil-
la uutisilla, poissaolokohtauk-
sia on nyt taajemmin, uni on 
huonoa, presidentti alkaa poh-
tia, missä asuisi virasta luovuttu-
aan. Hänen arviokykynsä pettää, 
ja hän koettaa jopa itse käydä te-
kemässä kauppoja Esplanadil-
la osakkeestaan. Alkukevät su-
juu tavanomaisesti, mutta sit-
ten 14.3. yöllä on kaksi poissa-
olotilannetta, joissa presidentti 
jälleen pukeutuu kesken unien. 
Kevään kuluessa hänen painon-
sa putoaa lähes viisi kiloa. Väsy-
mys vaatii iltapäiväunet, masen-
nustakin rekisteröidään. 

Huhtikuussa 1981 hallituk-
sessa puhkesi poliittinen krii-
si. Paavo Väyrynen koetti kaa-
taa hallituksen. Mauno Koivis-
to selvitti oikeuskanslerilta, ettei 
hänen tarvitse erota, jos edus-
kunnan enemmistö on hallituk-
sen takana. Tässä koeteltiin pre-
sidentin toimivaltaa, joka kak-
sikymmentäviisi vuotta oli ol-
lut Kekkosella, presidentti antoi 
periksi. Hän totesi, etten ”enää 
omaa tarvittavaa voimaa ja aktii-
visuutta että voisin toimia”. Kesä 
meni, mutta lehdistö oudoksui, 
kun presidentti ei enää antanut 
lausuntoja Kultarannasta. Tyrk-
kö itse yritti ratkaista tämän hil-
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jaisuuden haastattelemalla presi-
denttiä Apu-lehteen.

Kalastusmatka, perinteinen, 
Islantiin alkoi 17.8.1981. Ha-
lonen lähti mukaan ja piti mat-
kaa hyvänä päätöksenä kesään. 
Kivalo oli vastakkaista mieltä, 
mutta matka toteutettiin. (Ki-
valo varoitti erityisesti pienko-
nematkoista, jotka muutenkin 
ovat väsyttäviä, ja joilla ilman-
paineen muutokset voivat aihe-
uttaa aivoverenkierrolle rasitus-
ta ja ongelmia.) Presidentti sai-
rastui matkalla. Hän koki tilan-
teensa piinallisena ja kertoi 19.8. 
klo 14 puhelimessa Maarit Tyr-
kölle: ”Ne pitävät minua täällä 
vankina. En pääse minnekään. 

(…) Olen vieraalla maalla pant-
tivankina.”

Presidentin sairaus paheni no-
peasti, sekavuutta alkoi ilme-
tä jo päivisinkin. Kivalo ja Ha-
lonen miettivät ja jatkoivat sai-
rauslomaa, mutta siitä ei enää 
ollut apua. 26.10.1981 hen-
kilääkärit totesivat, ettei presi-
dentti ole enää kykenevä hoita-
maan virkaansa. Samalla päivä-
määrällä Urho Kaleva Kekkonen 
ilmoitti luopuvansa presidentin 
tehtävistä sairautensa vuoksi.

Maarit Tyrkkö toteaa, että hän 
tapasi presidentti Urho Kekko-
sen viimeisen kerran perjantaina 
27.marraskuuta 1981. ”Minul-
la oli mukanani uunituore Vuo-

sisatani I ja aioin pyytää siihen 
muistelijan nimikirjoituksen. 
Huomasin heti, että president-
ti oli hajamielinen, poissaole-
va, vain varjo minun UK:stani. 
Näimme toisemme mutta em-
me kohdanneet millään tasolla. 
Olimme kuin kaksi vierasta ih-
mistä. Ajatus omistuskirjoituk-
sesta haihtui samantien. Työn-
sin kirjan syvälle laukkuuni. Hy-
västelin presidentin puristamal-
la hänen kättään. Sain vaivoin 
muodostettua huulilleni sanan 
’Kiitos!’. Nousin ja kävelin rau-
hallisesti alas eteiseen. Tapaami-
nen oli ohi.”

Tuomo Alasoinin, Anu Järven-
sivun ja Jorma Mäkitalon ra-
portissa Suomen työelämä vuon-
na 2030 todetaan, että vuoteen 
2030 mennessä työnteosta tu-
lee työaikojen suhteen vapaam-
paa, että työtä organisoidaan 
verkostomaisesti ja että työstä 
tulee jatkuvaa itseorganisointia. 
Työn organisoinnista tulee tuo-
hon mennessä yksilökohtainen 
asia: jokainen päättää yhä enem-
män yksin, milloin ja missä työtä 
tekee. Työnteon paikat ovat ha-
jautuneet, ei ole yhtä keskusyk-
sikköä. 

Johtamisen kohteena on 
vuonna 2030 yhä useammin 
monenlaisista toimijoista ja ar-
voyhteisöistä koostuva verkos-
to. Tuotteiden, palveluiden ja 
innovaatioi den kehittäjänä on 
yhä enemmän ihminen. On siir-

Tulevaisuuden työ 2030
RITA DAHL

Suomen työelämä vuonna 2030 
Miten ja miksi se on 
toisennäköinen kuin tällä 
hetkellä 
TEM raportit 14/2012 
Työ- ja elinkeinoministeriö, 
2012

rytty organisaation kulttuurisia 
piirteitä ja ihmisten erilaisuutta 
arvostavaan suuntaan. Organi-
sointityö on muuttunut usean 
henkilön toteuttamaksi, erään-
laiseksi itseorganisoitumiseksi. 
Työn organisointi on yhä enem-
män henkilökohtainen asia, ja 
sitä tehdään erilaisissa työyhtei-
söissä rikkoen samalla työn ja va-
paa-ajan välisiä rajoja. 

Vuonna 2030 työssä on hyvin 
eri-ikäisiä ihmisiä ja sukupolvi-
konflikti on onnistuttu kääntä-
mään rikkaudeksi. Työntekijät 
ilmentävät toimijuuttaan enem-
män kuin vuonna 2012. Työ 
vastaa paremmin työntekijöi-
den etiikkaa, ja siinä edistetään 
paremmin tasa-arvoa. Verkosto -
-osaamisesta tulee tärkeämpää 
kuin työtaidoista. Työnantajien 
on innostettava nuorimpia suku-

polvia aivan uudenlaisilla jousta-
villa ”diileillä”. 

Työympäristö muuttuu, mut-
ta paljon säilyy myös ennallaan. 
Fyysisen työympäristön perin-
teiset riskit, kuten melu, täri-
nä, kylmä ja kuuma, eivät vuon-
na 2030 ole hävinneet, vaan ne 
vaativat edelleen huomiota ja 
hallintaa. Ilmastonmuutoksen 
myötä erilaiset luonnonympä-
ristön ääriolosuhteet (myrskyt, 
tulvat, ympäristökatastrofit jne.) 
aiheuttavat työ- ympäristön hal-
linnalle uusia vaatimuksia. Työ-


