Paronin mailla
Pekka Viljakaisella ja hänen vaimollaan Anastasia
Injushinalla on vapaus tehdä mitä he haluavat.
Niinpä he rakentavat takapihalleen 17 metriä
korkeaa ortodoksikirkkoa.

Kirkkotiellä. Anastasia Injushinan
ja Pekka Viljakaisen rakentama kirkko
nousee lähelle pariskunnan kotimökkiä.
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Usko. Mökin hirsiseiniä
koristavat ikonit.

Kuka hän on?
Pekka Viljakainen, 40
• Venäläisen Skolkovohankkeen neuvonantaja.
• Tiedon suurin henkilöomistaja.
• Opiskellut Lappeenrannan
teknillisessä yliopistossa.
• Oy Visual Systems Ltd:n
perustaja. Tieto osti yrityksen
vuonna 1998.
• Kirjoittanut kirjan No fear.

Anastasia Injushina, 40
• Pianisti.
• Spring Light Chamber Music
festivaalin taiteellinen johtaja.
• Opiskellut Sibelius-Akatemiassa
vuosina 1991-1997.
• Yltänyt Maj Lind -pianokilpailussa jaetulla toiselle
sijalle vuonna 1994.

Teehetki. Pekka
Viljakainen ja
Anastasia Injushina
elävät tavallista
arkea.

K

ello on kymmenen aurinkoisena
maanantaiaamuna.
Pekka Viljakainen on juuri palannut yritysjohtajien hiihtokilpailusta Paloheinästä.
Tapahtuma alkoi aamukuudelta. Triathlontason treenaajaksi itseään kutsuva Viljakainen sijoittui kolmanneksi.
Hän tulee avaamaan sipoolaisen hirsitalonsa oven 20 vuotta vanhoissa verkkareissa, paljain jaloin. Jälkihiki on kastellut hänen
mustan t-paitansa rinnusta. Viljakaisen vaimo, Anastasia Injushina, kävelee eteiseen
farkuissa ja tiukassa topissa.
Hirsitalo Hjallis Harkimon naapurissa
on poikkeus valkoisten puutalojen keskellä.
Alakerrassa on punttisali, jonka seinät ovat
lasia. Jossain talon alaosissa asuu myös perheen au pair, mutta hän ei ole nyt paikalla.
Lähin kauppa on kuuden kilometrin päässä
Söderkullassa.
”Ettei tule nyt väärää käsitystä, tämä ei
sitten ole mikään miljonäärijuttu. Tässä ei
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päivärytmi. Anastasia Injushina harjoittelee
joka päivä, myös mökillä.

rakenneta hulppeata elämäntapaa”, muistuttaa Viljakainen ja istuutuu ruokapöydän
päähän isossa tupakeittiössä. Vastakkaisella
seinällä, television ruudulla pyörii perheen
valokuvia tasaisena virtana.
Viljakainen laskee minitabletin pöydälle ja
kaataa itselleen kupin kahvia.
”Saanko ottaa yhden suklaakakkupalan?”
hän kysyy vaimoltaan ja muistuttaa olleensa
juuri hiihtämässä.
Injushina huomauttaa jotain laihduttamisesta, mutta nostaa kakkupalan lautaselle.
Viljakainen perustelee, miksi he voivat nyt
vaimonsa kanssa kertoa arjestaan, vaikka eivät ole sitä aiemmin ulkopuolisille juuri tehneet:
”En usko, että on erikseen työ- ja siviilielämä. On vain elämä.”

”Olen
nukkunut
ensimmäistä
kertaa
kymmeneen
vuoteen yöni
hyvin.”

Pikkuporvarillisuus ei kiinnosta

Viljakaisella ja Injushinalla on kaikki ”isojen
poikien lelut”. On iso talo Sipoossa ja Pyhätunturilla, maatila, villipuutarha ja oma saari
Joroisissa, valtamerikelpoinen moottorivene Saimaalla, helikopteri ja osuus yhtiöstä,
joka operoi yhdeksänpaikkaista lentokonet-

Mozart mielessä.
”Hän on toivoton taiteilija”,
Pekka Viljakainen sanoo
vaimostaan.

ta. Viljakaisen Thaimaan-saari tosin jäi erossa ex-vaimolle.
Viljakainen matkustaa yksityiskoneella, ja
palkolliset hoitavat hänen omaisuuttaan ja
puutarhaansa. Hän rakentaa vaimolleen 17
metriä korkeaa ortodoksikirkkoa Joroisten
takapihalle.
Silti Viljakainen ja Injushina haluavat elää
mahdollisimman tavallista elämää.
”Pikkuporvarillisuus ei kiinnosta meitä”,
Injushina sanoo.
”Emme halua elää kultapossukerhoelämää, eikä meitä kiinnosta, näyttävätkö tekemisemme coolilta”, Viljakainen lisää.
Sille he eivät voi mitään, että ulkomaiset
vieraat luulevat Joroisten saaren viereistä
golfkenttää Viljakaisen kentäksi ja Varkauden lentoasemaa Viljakaisen lentokentäksi.
Saarella vieraat saavat tehdä tavallisia asioita.
Heidät viedään kalaan ja saunaan.
Viljakainen korostaa mielellään olevansa
maalaispoika. Hänen Joroisissa asuvat vanhempansa katsoivat aikoinaan, että lasten
on hyvä kasvaa maalla. Heidän mielestään
poika asuu nyt Helsingissä.
”Jos katsot ulos, niin rauhatontahan täällä ►
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on ja kauhea liikenteen melu”, Viljakainen ni asia. Viljakaisen täti pyysi tätä kuljettasanoo ja osoittaa ikkunasta merelle. Mis- maan venäläisen pianistin konsertista Juvalsään ei näy ristin sielua.
ta Helsinkiin. Pianisti oli Injushina. Injushina oli jo neljävuotiaana ilmoitettu Pietarin
Ratkaiseva automatka
konservatorion erikoismusiikkikouluun, ja
200 miljoonaa markkaa. Se oli summa, jon- kymmenvuotiaana hän esiintyi Pietarin Filka 26-vuotias Viljakainen sai vuonna 1998, harmonian suuressa salissa. Vuonna 1996
kun hän myi teini-ikäisenä perustamansa Injushina voitti Münchenissa arvostetun
uusteknologiayrityksen Visual Systemsin klassisen musiikin ARD-kilpailun kamariTietoEnatorille. Kaikkiaan kauppasumma musiikkisarjassa.
oli 400 miljoonaa, Viljakaisen suku sai puoMuutaman tunnin automatkan seuraukliksi omistamastaan yrityksestä toiset 200.
sena jo kerran tahoillaan naimisissa olleet
Pekka otti koko summan osakkeina, ja se Injushina ja Viljakainen alkoivat seurustella.
teki hänestä Tiedon suurimman yksityisen
Nyt Injushinan musta flyygeli seisoo oloomistajan. Samalla hän siirtyi Tietoon yli huoneen nurkassa. Joka aamu, kun lapset,
kymmeneksi vuodeksi strategisista asiakas- Sonja, 9 ja Daniel, 6, on viety paikalliseen
suhteista vastaavaksi johtajaksi.
Söderkullan kouluun ja esikouluun, InjusJoka ikinen aamu hän ”lähti taisteluun”. hina aloittaa soittamisen. Hän harjoittelee

”Kaikkea ei voi kuitata niin,
että elämä menee hyvin
kun on fyrkkaa,
kaunis vaimo ja lapset.”
Tarkisti ensin, paljonko yhtiöllä oli sillä hetkellä rahaa ja mietti, miten ihmiset töissä
voivat.
Hän lenteli 240 päivää vuodessa ensimmäisessä luokassa ympäri maailmaa ja matkusti etenkin Venäjällä. Sen takia monille
syntyi mielikuva Putinin ja Medvedevin
tuntevasta yritysjohtajasta.
Samaan aikaan Pietarista kotoisin oleva
Anastasia Injushina oli asunut Suomessa
seitsemän vuotta. Hän oli valmistunut Sibelius Akatemiasta pianistiksi ja asui Helsingissä Mannerheimintiellä. He eivät olleet
vielä tavanneet.
Viljakainen sai Tiedossa nopeasti lempinimekseen Bulldozer, puskutraktori, sillä
hän tuntui työntävän edeltään kaikki esteet.
Bulldozer eteni liiankin lujaa, ja vuonna
2002 Viljakainen sai kuulla henkilökunnan
360-arvioinnissa muuttuneensa murskaajaksi. Viljakainen tiesi itsekin olevansa egosentrinen ihminen. Hän halusi muuttaa itsensä.
Kesällä 2006 tapahtui suhteellisen pie16 | Talouselämä Platinum | toukokuu 2013

koko päivän neljään asti, jolloin hänen työpäivänsä päättyy.
Tästä on kiittäminen Viljakaista, joka on
laittanut perheen arkirytmin ruotuun.
”Voi kuulostaa primitiiviseltä, mutta olen
Pekalle kiitollinen siitä, että hän on järjestänyt päiväni niin, että ne alkavat ja loppuvat
varhain. Olen nukkunut ensimmäistä kertaa
kymmeneen vuoteen yöni hyvin”, Injushina kertoo.
”Hän oli toivoton taiteilija”, Viljakainen
myöntää.
Injushina kärsi unettomuudesta.
”Nyt Pekka laittaa minut väkisin nukkumaan iltayhdeksältä ja johtajana järjestää
lapset pesemään hampaat ja laittamaan yöpuvut ajoissa päälle. Arkeemme on tullut
valtava, positiivinen muutos. En ole enää
puolikuollut päivällä.”

Kasvihuoneessa.
Pariskunta viljelee
Joroisissa erilajisia
tomaatteja.

Yhden aikakauden loppu

Marraskuussa 2010 perheen arki muuttui
yhdessä yössä. Injushina oli tottunut siihen,

►
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Huikea projekti.
Ortodoksikirkko eli tsasouna
valmistuu elokuussa. Se pyhitetään Georgios Voittajan
muistolle.

Kannessa

”Kun katsot kalenteriani, näet,
että ei tämä arki mitään rentoa
maitokahvin juontia ole.”
että hänen miehensä oli aina poissa. Lapset
olivat pieniä.
Viljakainen sanoi itsensä irti Tiedosta.
Hän jäi edelleen yritykseen suurimmaksi
omistajaksi ja käy yrityksessä enää ”kerran
vuodessa keräämässä osingot”.
Perheellä oli kaksi vaihtoehtoa. He olisivat voineet lähteä Yhdysvaltoihin, missä
suurin osa teknologia-alan firmoista oli tai
sitten tehdä töitä Venäjällä. He valitsivat jälkimmäisen.
”Venäjän talous kasvaa Yhdysvaltoja nopeammin. Sitä paitsi Yhdysvalloista on liian pitkä matka Joroisille”, Viljakainen perustelee.
Mutta ensin Viljakainen jäi vapaalle, ”eläkkeelle”. Vapaus ei ole ollut pelkkää auvoa.
”Se vuosi, kun Pekka irtisanoutui, oli rankka. Ensin kuoli veljeni vaimo, kuukauden
kuluttua isäni. Sitten Pekan jalka leikattiin.
Hän ei saanut liikkua kolmeen kuukauteen”,
Injushina muistelee.
Katse osuu sohvalle. Siinä Viljakainen,
joka oli ollut 25 vuotta naimisissa työnsä
kanssa, istui yhtäkkiä joka aamu kannettava
tietokone sylissään. Mitä nyt? Ihmiset utelivat, mitä hän tekisi seuraavaksi. Hänhän oli
vasta 38-vuotias, vailla tarkkaa suuntaa. Sehän oli hemmetin huonoa urasuunnittelua.
Tosin eihän sillä väliä ollut, koska sinulla on
niin paljon rahaa, ihmiset arvelivat.
Ei se niin mene.
”Kaikkea ei voi kuitata niin, että elämä menee hyvin kun on fyrkkaa, kaunis vaimo ja
lapset. En missään nimessä ajatellut, että
hyppäsin töistä pois. Halusin edelleen oppia
uutta ja tehdä kansainvälistä työtä. Minulla
on vielä 40 vuotta työelämää jäljellä ja halusin käyttää ajan hyvin”, hän sanoo.
Pelkkä raha ei häntä motivoi.
”Vaikka keksisin sammon, joka jauhaisi rahaa alakerrassa, ei kiinnostaisi. Olisi vaikea
18 | Talouselämä Platinum | toukokuu 2013

herätä aamulla, jos ei tietäisi mitä tehdä”,
Viljakainen sanoo. Ja korjaa perään:
”Ei olisi syytä herätä.”
Hän on hetken hiljaa.
”En siis heittäytynyt elämäntapaintiaaniksi”, hän korjaa.
Ettei tule nyt väärää käsitystä.
Työn jättämisestä tuli kuitenkin vieroitusoireita. Viljakainen ei halua käyttää sanaa
masennus. Injushinaakin jännitti.
”Minulla oli näpit pelissä. Olin vaikuttanut Pekan päätökseen lähteä Tiedosta. Minusta hän oli jo antanut kaikkensa firmalle.
Hän oli vielä nuori, rohkea ja täynnä voimaa.
En kuitenkaan painostanut häntä. Silti mietin, olisiko minun vikani, jos hänelle kävisi
huonosti.”
Viljakainen aktivoituu.
”Jos on kotoisin Joroisista, voi käydä vain
hyvin. Joskus hyvin huonosti tai hyvin hyvin, mutta aina käy hyvin!”
Viljakainen kirjoitti vapaalla ollessaan johtamiskirjan No fear, jonka hän julkaisi 150
maassa, 12 kielellä. Kirja ei kuulemma ole
mitään dostojevskia, mutta Viljakainen halusi kirjoittaa sen itse. Hänhän oli kuitenkin
mies, joka sai aikoinaan ylioppilaskirjoituksissa suomen kielen aineesta täydet pisteet.
”Kirja on ylistys Tiedon-tiimille, jonka
kanssa teimme ihmeellisiä asioita”, Viljakainen sanoo.

Maailman ympäri kahdessa viikossa

Injushina ja Viljakainen ovat siirtyneet sohville, kumpikin omalleen.
Viljakainen ei usko, että on erikseen työja siviilielämä, eikä hän myöskään usko, että
on olemassa erikseen työtunteja ja muita
tunteja. On vain tunteja.
Kun on riittävästi varallisuutta, tunnit pitää käyttää hyvin.
”Olemme etuoikeutettuja, koska voimme

►

►
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Valokuitua. Tsasouna on Viljakaisen mailla, mutta se avataan myös
suurelle yleisölle. Jumalanpalvelukset
kuuluvat myös internetistä.

Mikä Skolkovo?

Aitassa. Vaatimaton piha-aitta kätkee sisälleen mönkijät ja työkoneet.

tehdä sitä mikä oikeasti kiinnostaa meitä”,
Viljakainen sanoo.
”Mutta jos katsot kalenteriani, näet, että
ei tämä arki mitään rentoa maitokahvin
juomista ole.”
Viime ajat Viljakainen on kiertänyt Venäjän miljoonakaupunkeja. Hän työskentelee Venäjän federaation palkkaamana
neuvonantajana Skolkovo-hankkeessa 15
päivää kuukaudessa. Hän johtaa 200 asiantuntijan ”sirkusta” ja vajaan 13 000 yrittäjän verkostoa kymmenellä aikavyöhykkeellä. Hän on myös Venäjän hallituksen
start-up-asioiden neuvonantaja. Tästäkin
elämäntyylistä irtoaa tarinoita.
”Lentää Pariisiin Ranskan television
haastatteluun Venäjän valtion yksityiskoneella.”
”Novosibirsk-Nizhny Novgorod, Samara-Tolyatti, Astrakhan, Rostov, Kaluga,
Belgorod, Kaliningrad”, twiittaa Viljakainen matkoistaan huhtikuussa.
Ja toinen tweet:
”Night in Novosibirsk. 10days, one
world. 300+ startups, 96 interviews, 14
shows, 2000 people. Tomorrow=sleep”
Kun Viljakaisen tutut puhuvat hänestä,
termi paroni von Münchhausen vilahtaa
ennemmin tai myöhemmin esiin. Hän puhuu paronista jopa itse.
”Sanoin taannoin näyttelijä Ville Haapasalolle, että sitten kun kirjoitamme
muistelmakirjan Venäjältä, kukaan ei usko
sitä. Siitä tulee kuin itsensä Paroni von
Münchhausenin tarina”, hän sanoo.
20 | Talouselämä Platinum | toukokuu 2013

Käsin. Tsasounan seinähirret on käsinveistettyjä.

”Sijoitan aina myös aikaani”

Puhelin soi. Tunnettu suomalainen keittiömestari soittaa ja ehdottaa yhteistä bisnestä. Viljakainen innostuu ja huutaa veljelleen
jonnekin keittiön taakse:
”Olli, me lähdetään mukaan uuteen bisnekseen.”
Hän ei halua kertoa, mistä on kyse. Kyseessähän oli vasta yksi puhelinsoitto.
”Viljakaisen Pekan” tuntevia on paljon,
kun kaivataan sijoittajia.
Mutta Viljakainen sijoittaa rahojaan vain
sellaisiin asioihin, joissa hän voi itsekin olla
sydämellään mukana. Keittiömestarin ehdotus kiinnostaa häntä.
”Sijoitan aina myös aikaani.”
Yksi Viljakaisen sydäntä lähellä oleva sijoitus on hänen vaimonsa projekti, Spring Light
Music –kamarimusiikkifestivaali. Festivaali
ei tuo voittoa, vaan se on pariskunnan lahja niille, jotka pitävät kamarimusiikista. Lippujen hinnat voisivat olla esiintyjien tasoon
nähden kolminkertaiset. Sitä Injushina ei
kuitenkaan halua.
Hän nojailee nyt sohvan selkämykseen ja
heittelee kommentteja miehensä puheen sekaan viehättävän lakonisesti ja humoristisesti. Viljakainen puhuu paljon, mutta kun Injushina haluaa viedä lauseensa loppuun, hän
ei anna keskeyttää itseään.
Hänen solistikonserttikiertueensa alkaa
olla kevään osalta ohi, sillä kesät hän pyhittää lomailulle. Hän aikoo nauttia kesästä
Suomessa.
”Mitä vanhemmaksi tulen, sitä vähemmän

perinne. Kärrynpyörät koristavat
aitan seinää.

minua huvittaa lähteä mihinkään”, hän sanoo.
Siperiaan hän olisi kuitenkin halunnut lähteä Pekan mukaan.
”Siellä näkee vielä aitoa venäläisyyttä.”

Uuden sukupolven venäläiset

Ironista kyllä, myös Injushina alkoi tutustua
oman kotimaansa nykytilanteeseen paremmin miehensä innoittamana. Viljakainen tiesi jo, että Venäjä oli Suomen suurin mahdollisuus. Hän oli halunnut oppia Venäjästä, tutustua venäläisiin ja rakentaa suhteita pääomien haltijoihin.
Hän ymmärsi, että Venäjällä luotiin luottosuhteita, jotka pitävät myös silloin, kun
menee huonosti.
”Suomessa puhutaan aina hyvä veli -verkostosta negatiivisesti, mutta Venäjällä se
tarkoittaa, että teet liiketoimintaa ihmisten
kanssa, joihin luotat. Jos menee pieleen, luotat silloinkin.”
Tämän tietää myös Injushina.
”Ystävyyden käsite on Venäjällä erilainen
kuin täällä. Venäjällä ollaan ystäviä hyvässä
ja pahassa.”
Viljakainen huomauttaa, että suomalaisia
pidetään liike-elämässä reiluina mutta kylminä.
”Savolaisena minä tosin olen kuitenkin
kohtuullinen hyvä suhdetoiminnassa”, hän
lisää.
”Ettei tule väärää käsitystä, minua kiinnostaa Venäjä toki myös Anastasian kautta. Tosin hän sanoi minulle alussa, että älä hemmetissä tee töitä siellä, sua kusetetaan.”

Skolkovo on venäläinen teknologiahanke, jonka
tehtävä on edistää teknologiayrityksiä ja tuotteistaa kansainvälisiä liiketoimintamalleja. Se on
myös samanlainen teknologiapuisto kuin Otaniemi.
Yleisesti puhutaan myös Skolkovon ”piilaaksosta”. Käytännössä Skolkovon alueella asuu
45 000 ihmistä.

Injushinakin joutui pikkuhiljaa muuttamaan käsitystään synnyinmaastaan. Asiat olivat paremmin kuin hän uskoi. Edelleenkään hän ei usko, että Venäjällä voi
tehdä liiketoimintaa samoin periaattein
kuin länsimaissa, mutta uusi ”Play Station
–sukupolvi” on jo tärkeissä yhteiskunnallisissa tehtävissä. He eivät ole koskaan eläneet Neuvostoliitossa.
Injushina näkee nyt kotimaansa positiivisemmassa valossa.
”Pidin itseäni sivistyneenä ihmisenä, koska olin lukenut venäläistä kirjallisuutta.
On kuitenkin häpeällistä tunnustaa, että
aloin ottaa kunnolla selvää maastani vasta
Pekan ansiosta”, Injushina sanoo.

Viljakaisen huikein projekti

”Siirrytään kirkkoasiaan”, Viljakainen ohjaa keskustelun kulkua. Hän tarkoittaa Joroisten maatilan pihalle nousevaa 17-metristä ortodoksikirkkoa, jonka hän on
päättänyt rakennuttaa oman ja vaimonsa
40-vuotispäivien kunniaksi.
”Kirkon voi rakentaa vain lahjaksi Jumalalle”, Injushina huomauttaa.
Kun Viljakainen ilmoitti joulupöydässä 2011 rakennuttavansa kirkon, suku
ei haukkonutkaan henkeä kuten yleensä,
vaan kannusti.
”Tai no, sanotaan niin, että hankkeeni ei
saanut tavanomaista täystyrmäystä”, Viljakainen lieventää.
Viljakainen ei pidä projektia mittakaavaltaan liian isona.

►
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Suomi Plus.
Uusin palvelumme sinulle,
joka haluat sijoittaa suomalaisiin
osakkeisiin verotehokkaasti.
LähiTapiola Private Banking keskittyy aina olennaiseen -asiakkaan etuun.
Seuraamme sijoitusmarkkinoita tiiviisti ja luomme tuotteita vain aitoon
tarpeeseen.

Suomi
Plus

Töissä. Pekka Viljakainen lähtee päiväksi Valko-Venäjän rajalle Belgorodiin.

”Mitä kukaan
Suomessa
tietää
Tomskista?
Ei yhtään
mitään! ”
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”edusta”, koska ei ole pakko. Heidän kansainväliset ystävänsä tulevat kylään, ja maailmaa parannetaan Joroisilla.
Viljakainen hoitaa mielenrauhaansa lentämällä helikopteriaan ja treenaamalla viisi
kertaa viikossa kuin triathlonia varten, kuitenkaan osallistumatta kisaan.
”Enää en tankkaa kesällä kaksi viikkoa ennen kisaa ja palauttele pari viikkoa sen jälkeen.”
Ettei nyt tule väärää käsitystä. Sillä:
”Koko viime kesä meni pilalle”, Injushina
huomauttaa sohvalta humoristiseen tyyliinsä.
”Itse olen viime aikoina laiskotellut. Kävelen kahdeksan kilometriä päivässä, se on
mun urheiluani”, hän jatkaa.
Viljakainen tietää, mistä on kyse.
”Anastasia pysyy helvetin hyvässä kunnossa, vaikka ei tee mitään.”
Injushina ei tee väkisin asioita, jotka häntä eivät kiinnosta. Hän on ”kuivan maan eläjä”, joka ei ole kiinnostunut veneilystä, vaikka hänen miehensä aikoo viedä moottoriveneensä kesällä Saimalle. Injushina ei myösThriatlon-kisa kielletty
Viljakainen ja Injushina eivät enää juuri kään ole kiinnostunut lähtemään Lappiin,
”Onhan pyramiditkin rakennettu”, hän
huomauttaa.
Kun Injushina oli kuullut lahjasta, hän alkoi opiskella. Hän tutki puisista ortodoksikirkoista kaiken, sillä kirkot on dokumentoitu hämmästyttävän hyvin.
”Anastasia tietää niistä kaiken. Ettei nyt
tule väärää käsitystä, kirkkoa ei olisi voinut
rakentaa niin, että nousukas Viljakainen tässä nyt vähän rakentaa kirkkoa”, Viljakainen
sanoo.
Mutta innoissaan hän on. Kyse saattaa olla hänen tähänastisen elämänsä huikeimmasta projektista. Kirkkoa rakentavat
puusepät Venäjällä ja Suomessa. Tarvitaan
40 ikonia, kupoleita, veistoksia, ikkunoita, kynttilänjalkoja, jopa käsityönä tehtyjä
ovensaranoita.
Kirkon piti alun perin olla yksityinen. Pariskunta päätti kuitenkin avata sen myös
yleisölle, sillä he halusivat, että muutkin pääsisivät nauttimaan siitä.

Tapiola Varainhoito Suomi Plus on uusin, suorilla
sijoitusinstrumenteilla toteutettava varainhoito-

palvelumme, jossa yhdistyy LähiTapiola-ryhmän vahvuudet:
Näkemyksellinen ja menestynyt varainhoito, Tapiola Pankin
sijoitustutkimuksen huolellinen analyysi ja sijoitusideat,
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Kannessa

kun lumet ovat sulaneet. Hän ei ymmärrä
sitä ollenkaan.
”En ole innokas Lapin-kävijä”, hän sanoo.
Sana Lappi herättää Viljakaisen.

Pulinat pois ja tekoja

”Nyt on se aika”, Viljakainen aloittaa. Hän
tarkoittaa huhtikuuta, jolloin Lapin monotansseissa pörrää 20 prosenttia Suomen
yritysjohtajista. Viljakainen on itsekin ollut
niissä. Yöllä soi Yölintu ja päivällä mietitään,
että perkele, pitäisikö kasvaa Venäjälle.
”Mutta mennään hiihtämään ensin”, Viljakainen imitoi keskusteluja.
Häntä nimittäin ärsyttää.
Enää ei ole varaa junnata puheen tasolla. Viljakainen on juuri palannut Tomskista
start-up-tilaisuudesta, josta hän etsii kuvan
televisioruudulle. Katso! Salin täydeltä kunnianhimoisia nuoria kuuntelemassa. Mitä
kukaan Suomessa tietää Tomskista? Ei yhtään mitään! Luulevat, että karvahatut kaikil-

la päässä.
”On niitäkin”, Injushina huomauttaa.
”Mun pointtini on, että jos yksikin yritysjohtaja on vannonut osakkeenomistajille aikovansa tehdä jotain Venäjän kasvun
suhteen, pitäisi alkaa ottaa asioista selvää.
Suurin itsepetos on se, että tehdään strategia, mutta ei toimita. Kannattaisi pikkasen
miettiä tätä kansainvälisyysaspektia. Kaikkien meidän pitäisi olla ulkomailla. Korostan.
Kaikkien!”
Viljakainen kiihdyttää itsensä.
Suomeen on saatava huippuosaajia. Ajatus siitä, että voisimme täällä omin voimin
pusata, on takapuolesta. Ihan täydellistä hulluutta.
Hän tuntee Lapin-kuviot. Hän on itsekin
istunut monolounailla ja tuijottanut kylttiä,
jossa lukee: Täällä saa ahdistella.
”Olli! Tilaa kone, lähdetään Lappiin katsomaan”, hän huutaa veljelleen.
”Mä uskon sua. En halua Lappiin”, Injus-

hina parahtaa sohvalta.
”Anastasia, sulla kävisi siellä kova flaksi.
Olisi paljon tanssittajia. Siellä ei ole nuoria
naisia”, Viljakainen huomauttaa vaimolleen.
Injushina ei reagoi. Hän ihmettelee Yölintu-yhtyettä. Hän ei ole koskaan kuullut sellaista. Viljakainen naputtelee minitablettiaan
ja kohta alkaa kertosäe soida: Sitä saa mitä
tilaa.
”En ole pitkään aikaan kuullut tätä”, Viljakainen huomauttaa. Olohuoneessa alkaa
olla jo surrealistinen tunnelma. Kappaleessa
kiteytyy suomalainen sielunmaisema.
”Pekka laulaa aina iskelmiä. Hän väittää, että sanat vain nousevat jostain hänen
mieleensä, vaikka hän ei muka kuuntele niitä. Tämä on meillä jokapäiväinen diskurssi”,
Injushina huomauttaa.
”Ettei nyt synny väärää käsitystä, spotifysta
otin kappaleen”, Viljakainen muistuttaa.
”Kyllä sä näitä kuuntelet”, Injushina sanoo
viimeisen sanan. ■
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