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Juhani Siikala teki Turvallisuutta talkootyönä

Näin se alkoi 20 vuotta sitten
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Juhani Siikala kertoo, että Suomen
Lukkoseppäliikkeiden liitto oli
Finnsecurityn lisäksi toinen lehden
käynnistäneistä taustajärjestöistä.
Lukkoseppäliikkeiden liiton puheenjohtaja Leo Ahlblom ja Finnsecurityn Juhani Siikala olivat pitäneet
useita palavereja ja tehneet muitakin
tunnusteluja. Lopulta päätös lehden
käynnistämisestä kahden järjestön
voimin kypsyi.
”Molempien järjestöjen tavoitteena oli tiedotustoiminnan laajentaminen. Lehti haluttiin levittää
järjestöjen jäsenten lisäksi myös
muulle turvallisuusalalle. Yhdistykset voisivat näin kertoa laajemmin
tarkoitusperistään.”
”Samalla olisi mahdollista puuttua alan epäkohtiin, ja toisaalta
kertoa alan uudesta kehityksestä
rikosturvallisuuden ratkaisuissa,
standardeissa, määräyksissä, lainsäädännössä, vartioinnissa ja valvontatekniikassa”, Juhani Siikala
kertoo.

vaihteessa vuonna 1985. Lehden
kustantajina olivat Finnsecurity
ry ja Suomen Lukkoseppäliikkeiden
Liitto ry.
Lehden päätoimittaja oli Finnsecurity puheenjohtaja Juhani Siikala.
Toimituskuntaan kuuluivat Siikalan lisäksi Erkki Tapaninmäki, sekä lukkoseppien edustajina Hilkka
Pohjola ja liiton toiminnanjohtaja
Liisi Leiniö.
”Näin toteutui Finnsecurityn uuden puheenjohtajan ensimmäinen
toive, oma lehti!”, Siikala myhäilee.
Lehden ensimmäistä numeroa
painettiin 2000 kappaletta Auranen
Oy:n painossa Forssassa. Mutta parin päivän päästä koettiin aikamoinen yllätys.
”Markkinoille tuli pari päivää
myöhemmin kilpaileva lehti, jolla oli
täsmälleen sama nimi: Turvallisuus.
Tieto lehtihankkeesta oli ilmeisesti
vuotanut”, Siikala päivittelee.
”Oma Turvallisuus-lehtemme
täytti kuitenkin painovapauslain
edellytykset ja oli saanut siitä Helsingin maistraatin vahvistuksen jo
26. heinäkuuta samana vuonna.”
Kilpaileva lehti oli kuitenkin ollut
nopeampi postilaitoksen suuntaan.
Se oli merkitty aiemmin Postin lehtirekisteriin, joten Finnsecurityn ja
Suomen Lukkoseppien Liiton samanniminen lehti ei enää päässyt
Postissa aikakauslehden kirjoihin.
Lehti piti postittaa kalliimmalla
kirjetaksalla.

Kaksi samannimistä
lehteä samalla viikolla

Tuli laaja-alainen
ammattilehti

Ensimmäinen Turvallisuus-lehden numero ilmestyi elo-syyskuun

Turvallisuus-lehden ensimmäinen
numero oli sisällöltään varsin laaja-
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Lehden taakse tarvittiin
lisää järjestöjä

Lauri Kotilainen

T

ätä nykyä kiinteistö- ja turvallisuusalan tunnettu konsultti ja tuoreen T1 Consulting Oy:n hallituksen
puheenjohtaja, rakennusinsinööri,
ekonomi Juhani Siikala hymyilee
leveästi, kun alan kysellä asioista
kaksikymmentä vuotta sitten. Juhani
Siikala nimittäin käynnisti tämän
Turvallisuus-lehden sen ensimmäisenä päätoimittajana syyskesällä
1985.
”Se oli talkootyötä kaikki kahdeksan vuotta, jotka lehteä toimitin.
Onneksi silloinen työnantajani suhtautui päätoimittajan sivutoimeeni
erittäin myönteisesti”, Juhana Siikala
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kehuu Uolevi Raaden aikaista Neste
Oy:tä.
Siikala vastasi tuohon aikaan
Nesteen tornin turvallisuudesta
hallintopäällikön ja kiinteistöpäällikön tehtävänimikkeillä. Ja energiayhtiön miehellä riitti energiaa myös
järjestötoimiin. Juhani Siikala oli
nimitetty Finnsecurity ry:n puheenjohtajaksi edellisenä vuonna 1984.
Silloin Finnsecurityn vuonna 1978
perustanut ja kuusi vuotta puheenjohtajana toiminut yksityisetsivälegenda Matti Westerholm luovutti
puheenjohtajan nuijan seuraajalleen.
Samassa Finnsecurityn kevätkokouksessa oli hyväksytty myös
tällainen esitys:
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”Järjestön ulospäin suuntautuminen saa jatkossa
pääpainon. Tämän
toteuttamiseksi asetetaan ulospäin suuntautuvan lehden aikaansaaminen
päätavoitteeksi resurssien sallimissa
puitteissa.”
Tavoite toteutui elo-syyskuun vaihteessa vuonna 1985. Silloin ilmestyi
ensimmäinen Turvallisuus-lehti.

Tästä se alkoi syksyllä 1985. Talkootyönä tehty lehti ei häpeä sisältöään eikä
ilmoitusmäärääkään, vaikka värikuvia ei vielä lehdessä olekaan.
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Juhani Siikala muistelee lämmöllä aikaa
kaksikymmentä vuotta sitten. Silmälaseissa
oli silloin isommat linssit. Vartiointiliikkeillä
oli tutut suomenkieliset nimet. Lukkoja teki
Wärtsilä ja kulunvalvontaa Aspo. Silloin perustettiin Turvallisuus-lehti.
Itse asiassa markkinoille tuli kahden päivän
sisällä kaksi samannimistä lehteä.

Kahdesta lehdestä yhdeksi
lehdeksi

Nykyiset kolme julkaisijajärjestöä allekirjoittivat sopimuksen kustannusten ja
työpanosten jakamisesta elokuussa 1987. Vasemmalta Henry Meling, Juhani
Siikala ja Pertti Silanterä. Takana yksi allekirjoittajista, Pentti Tiainen. Kuva
Turvallisuus-lehdestä 2/87.

alainen ja kattava. Juhani Siikalan
kirjoittama ensimmäinen pääkirjoitus sanoi asian näin:
”Tämä on uusi ammattijulkaisu
Sinulle. Lehti on syntynyt täyttämään
turvallisuusalan tiedottamisen aukkoa, joka on paloturvallisuuden ja
työsuojelun ulkopuolella. Koska turvallisuuden alueet kuitenkin usein
ovat lomittain keskenään, eikä niitä
kovin selkeästi voi erottaa toisistaan,
tulee lehti sivuamaan kaikkia turvallisuuden alueita.”
”Lehden tavoitteena on olla mukana viemässä yhteisen alamme
kehitystä eteenpäin ja myös kertoa
siitä. Uuden julkaisun tehtävänä on
välittää asiantuntijatasoista tietoa
turvallisuusalan ammattilaisten lisäksi myös alasta kiinnostuneille
käyttäjille.”
”Turvallisuusalan järjestöjen,
viranomaisten, vakuutuslaitosten,
laitetoimittajien ja tietysti käyttäjien
alan informaation puolueeton levittäminen, mielipiteiden vaihtaminen
ja alan kokoaminen yhteisen asian
hyväksi olivat tärkeimpiä seikkoja,
jotka johtivat tämän lehden syntymiseen.”
Lehden ykkösnumerossa oli
molempien taustajärjestöjen puheenjohtajien omat palstat, raportti johtokunnan vierailusta Primon
helatehtaalle, Helsingin poliisilaitoksen Teknisen toimiston vanhemman konstaapelin Leila Rantalan
artikkeli rikosten ennaltaehkäisystä,
sekä turvallisuuskonsultti Erkki Tapaninmäen artikkeli rakenteellisesta
rikossuojauksesta.
Lehdessä oli myös aukeaman
katsaus Turvallisuus 85 -messuilta Tampereelta, katsaus Jyväskylän
asuntomessujen turvallisuusratkaisuista, Elannon valvontapäällikön
juttu myymälävarkauksien ehkäisemisestä, juttu palovaroittimen
hankinnasta ja sijoittamisesta, sekä
Vakuutusyhtiöiden keskusliiton
Kai-Erik Bergin artikkeli asuntojen
lukituksen vaatimuksista. Erkki Tapaninmäki kirjoitti myös kriittisen

artikkelin kotien surkeasta murtosuojauksesta.
Lehti antoi palstatilaa myös
omaisuuden turvamerkinnälle ja
yritysten riskienhallinnalle. Suomen
Vartioliikkeiden Liitto ry esittäytyi
aukeaman jutussa, samoin lukkoliike Lukkomies Oy Jyväskylästä.
Miten menettelet kun tarvitset
turvallisuuskonsulttia, otsikoi STV
Konsultoinnin Jorma Kakko seikkaperäisen artikkelinsa.
Lehden loppupäässä oli monisivuinen tuoteuutuuksia esittelevä
osuus liikuntavammaisten oviautomatiikasta Polaroid-kuvia valokuvaavaan rikosilmoitinlaitteeseen.
Ilmoituksia 48-sivuisessa lehdessä oli kymmenisen sivua, joten
lehden tulopuolikin näytti käynnistyvän mukavasti.

Vartioimisliikkeet mukaan
taustajärjestöksi
Vuonna 1985 ehti ilmestyä vain yksi
Turvallisuus-lehden numero, mutta
seuraavina vuosina painettiin neljä
numeroa vuodessa. ”Se oli sopiva
ilmestymistiheys talkoovoimin”,
Juhani Siikala sanoo.
Siikala kertoo, miten finnsecuritylaisten ja lukkoseppien lisäksi
myös vartiointiliikkeet tulivat mukaan lehden taustajärjestöksi:
”Teimme yhteistyösopimuksen
Suomen Vartioliikkeiden Liitto ry:
n kanssa elokuussa 1987. Paperissa
sovittiin yhteistyöstä lehden kustantamisessa ja toimittamisessa; mikä
on eri osapuolten työmäärä, ja miten
taloutta ja muita keskinäisiä asioita
hoidetaan.”
”Sovimme niin, että yhteistyöstä
Finnsecurityn osuus on puolet, Lukkoseppien 30 prosenttia ja Vartioliikkeiden 20 prosenttia. Sovimme
myös, että lehteä käytetään kaikkien
osapuolten äänenkannattajana.”
Samat järjestöt ovat edelleen
Turvallisuus-lehden taustavoimina,
vaikka lehden kustantaja on vaihtunut kahdenkymmenen vuoden
aikana useammankin kerran.

Kilpaileva Turvallisuus-lehti oli
alkuaan Talousjulkaisut Oy:n kustantama, mutta siirtyi sittemmin
kustannettavaksi Karprintin lehtitaloon. Kahden Turvallisuus-lehden
julkaisijat kävivät asiasta neuvotteluja, ja kesällä 1988 ne johtivat
ratkaisuun. Karprint luopui omasta Turvallisuus-lehdestään, ja tämä
Turvallisuus-lehti painettiin siitä
alkaen Karprintin painossa.
”Samalla vapautui lehden nimi
Postin julkaisuluettelossa, joten
lehtemme kulki nyt ensimmäistä
kertaa 2 500 silloiselle tilaajalleen
aikakauslehden postitaksalla”, Siikala kertoo.
Turvallisuus-lehden numerossa
1/1990 Juhani Siikala kertoi monien
vuonna 1984 asetettujen tavoitteiden toteutuneen, joten ”nyt on siis

tilanne, jossa nykyisen puheenjohtajan on helppo vetäytyä ja antaa seuraajalle helppo lähtötilanne jatkaa
järjestön viemistä tästä eteenpäin
ja entistä parempaan”.
Samalla hän kertoi, että lehden
kustantaja vaihtuu. Siikala jatkoi
kuitenkin Finnsecurityn puheenjohtajana vuoteen 1992 ja lehden
päätoimittajana vuoteen 1993 asti.
Kustantajat ja lehden tekijätkin
vaihtuivat sen jälkeen vielä parikin
kertaa. Mutta se on jo toisen jutun
aihe.
Lähteet:
Juhani Siikalan ja Markku Vuorelan haastattelu
Juhani Siikala: Turvallisuus harkitulle tasolle – Finnsecurity ry 10
vuotta 1988
Turvallisuus-lehden vuosikerrat
1985–1990

Markku Vuorela päätoimitti jo vuonna 1982
Finnsecurity-lehteä,
joka oli Turvallisuuslehden edeltäjä. Tämä
kuva on kuitenkin tuoreempi.

Finnsecurity-lehti edelsi
Turvallisuus-lehteä 1982
”Yhdistyksen oman lehden toimittaminen” mainittiin Finnsecurityn pitkän tähtäimen työryhmän toimintasuunnitelmassa vuonna
1981. Seuraavana vuonna syntyikin jo kaksi jäsenkunnalle suunnattua Finnsecurity-nimistä tiedotuslehteä, Turvallisuus-lehden
edeltäjää.
Finnsecurity-lehden päätoimittaja oli Markku Vuorela. Hän
kertoo tuosta ajasta:
”Finnsecurityn hallitus nimitti toimituskunnan, johon kuului
ylikonstaapeli Erkki Tapaninmäki, insinööri Heikki Riola ja minä.
Ryhdyimme toimittamaan tiedotuslehteä, jonka nimeksi annettiin
Finnsecurity.”
”Minut nimettiin päätoimittajaksi – hieno titteli, mutta pakollinen.
Lehti, jossa oli 16–20 sivua, painettiin yhdellä värillä Herttoprint
Oy:ssä, Kalevankatu 45:n kellarissa. Lehti postitettiin jäsenille ja
henkilöille, joista toivottiin jäseniä”, Markku Vuorela muistaa.
”Ensimmäisten lehtien painoarvoa lisäsivät huomattavasti Erkki
Tapaninmäki ja Heikki Riola. Riolan insinööritoimisto oli erikoistunut turvallisuuteen ensimmäisenä Suomessa. Heikki Riola oli myös
ensimmäinen turvallisuuspalkinnon saaja vuonna 1984.”
”Samoin Erkki Tapaninmäki oli henkilönä hyvin kunnioitettu
osaamisensa vuoksi. Erkki oli sanavalmis luennoitsija, joka piti
esiintymisestä ja jonka esiintymisestä pidettiin.”
”Minulla ei ole säilynyt yhtään kappaletta Finnsecurity-lehteä.
Lehteä ei toimitettu virallisiin arkistoihin (tarkistin asian kirjanpainajalta). Kirjapainon arkisto on tuhottu muuttojen yhteydessä,
mutta joitain numeroita löytynee Finnsecurity ry:n kirjastosta”,
Markku Vuorela kertoo.
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