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Marraskuussa 1986, muutama kuukausi presidentti Urho Kekkosen kuoleman jälkeen, Paasikivi-

Seura päätti vuosikokouksessaan kunnioittaa Urho Kekkosen elämäntyötä järjestämällä 

vuosittain hänen syntymäpäivänään tai sitä lähellä olevana päivänä hänen nimeään kantavan 

muistoluennon. Ensimmäisen muistoluennon piti seuran varapuheenjohtaja, tuore pääministeri 

Harri Holkeri syyskuussa 1987. 

 

Yhtenä muistoluennon perustamisen taustatekijänä oli seuralle tehty ehdotus seuran nimen 

muuttamiseksi Paasikiven-Kekkosen seuraksi. Monista eri syistä ehdotus ei ottanut tulta, ehkä 

ennen kaikkea siksi, että mikäli nimenmuutosten tielle olisi lähdetty, seura olisi tänä päivänä 

varmaankin nimeltään Paasikiven-Kekkosen-Koiviston-Ahtisaaren-Halosen Seura. 

 

Tietyssä historiallisessa tilanteessa nimensä omaksunut Paasikivi-Seura ei ole Juho Kusti 

Paasikiven perinneyhdistys, vaikka Seura toki kunnioittaakin Paasikiven pitkää elämäntyötä 

erityisesti Suomen ulkopolitiikan eri vaiheissa. Paasikivi-Seura on alusta lähtien ja koko 

olemassaolonsa ajan ollut ennen kaikkea ulkopoliittisen keskustelun foorumi ja Suomen 

ulkopolitiikan historiallisten perinteiden vaalija tai ehkä oikeammin menestyksellisessä 

ulkopolitiikassa välttämättömän historiantajun vahvistaja. Seuran tavoitteena on tänäkin päivänä 

koota eri kansalaispiirit aitoon keskusteluun Suomen kansainvälisen toimintaympäristön 

muutoksista ja Suomen edessä olevista ulko- ja turvallisuuspoliittista vaihtoehdoista ja 

valinnoista. 

 

Ensimmäinen UKK-luento pidettiin kansainvälisessä murroskohdassa, vanhan ja uuden 

todellisuuden rajakohdassa. Pääministeri Holkeri toi esiin Suomen tarpeen huolehtia 

kilpailuasemistaan Euroon yhdentymiskehityksessä. Yhteistyössä EY:n kanssa oli hänen 

mukaansa löydettävä sopivat muodot, jotka säilyttäisivät itsenäisen kansallisen päätäntävallan. 

Vuonna 1987 käynnistyi voimakas ulkopoliittisten, mutta myös taloudellisten rakenteiden 

murros, johon Suomen oli sopeuduttava, ja joihin se sopeutui. 

 

Tämänpäiväinen puhujamme, Paasikivi-Seuran varapuheenjohtaja, ulkoministeri Erkki Tuomioja 

on ollut Suomen ulkopoliittisen keskustelun ytimessä Urho Kekkosen toiselta presidenttikaudelta 

lähtien eli 1960-luvun puolivälistä saakka. Hänellä on siis edessään pian viisikymmenvuotis-

taitelijajuhla. Taipaleelle mahtuu niin Urho Kekkosen uudelleenvalinnan kannattamista kuin 

Kekkosen vallankäytön ankaraakin kritiikkiä, mistä myös Osmo Apusen kirjoittama erinomainen 

Paasikivi-Seuran historiateos Linjamiehet kertoo. 

 

Ulkoministeri Erkki Tuomiojalla on myös nykyisistä aktiivipoliitikoista pisin ensi käden 

kokemus Suomen kansainvälisen aseman muutosten vaikutuksista Suomen käytännön 

ulkopolitiikkaan. Ulkoministeri Tuomiojalla on mitä parhaat edellytykset jäsentää nykyistä 

toimintaympäristöämme. Otsikokseen ulkoministeri Tuomioja on valinnut: ”Suomi vanhan ja 

uuden todellisuuden maailmassa.” 


