
Suomalainen klubi 
Vaasan Suomalainen Klubi on perustettu vuonna 
1917. Klubi on toiminut alusta asti voimakkaas-
ti alueen suomenkielisen teollisuuden, liike-elä-
män ja koulutuksen kehittämisessä sekä omalta 
osaltaan auttanut Vaasan ja sen lähiympäristön 
monipuolista edistyksellistä kehittämistä.
 Klubin yhteiskunnallisesta toiminnasta mai-
nittakoon mm. Vaasan huolto- ja kulttuurisää-
tiön perustaminen vuonna 1949. Säätiön tar-
koitus oli vaasalaisten sodassa kaatuneiden tai 
haavoittuneiden perheiden ja lasten avustami-
nen. Nykyään Vaasan huolto- ja kulttuurisäätiön 
tarkoituksena on isänmaallisuuden ja maanpuo-
lustushengen sekä suomenkielisen kulttuurin 
kehittäminen ja tukeminen Vaasan seudulla. 
Viime vuosina säätiö on tukenut mm. maan-
puolustustyötä, Kilta-taloa, korkeakoulutusta ja 
Kuula-opistoa. 
 Klubilaiset tunnettiin myös innokkaina lau-
lajina, Klubin Laulajat perustettiin vuonna 1922. 
Tästä ryhmästä muodostui myöhemmin Pohjan 
Miehet –kuoro. Myös Vaasan teknillinen seura 
on lähtöisin Klubista.
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Vaasan Suomalainen Klubi
Vaasan Suomalainen Klubi on Vaasassa toimiva yh-
distys, jonka tarkoituksena on vaalia suomalaista 
kulttuuria, suomalaiskansallisia perinteitä sekä tarjo-
ta jäsenilleen tilaisuuksia keskinäiseen yhdessäoloon 
ja keskusteluun kunnallisten, yhteiskunnallisten, si-
vistyksellisten ja taloudellisten kysymysten pohtimis-
ta varten. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

Toiminta
Vaasan Suomalainen Klubi toimii Vaasan seudun yhteis-
kunnan, teollisuuden ja muun liike-elämän, koulutuk-
sen ja kulttuurin kehityksen parissa. Klubin jäsenistö, 
noin 150 jäsentä, on laaja-alaisesti eri ammattiryhmien 
edustajia. Vaasan Suomalainen Klubi on toiminnassaan 
avoin uusille ajatuksille ja vapaalle keskustelulle.
 Vaasan Suomalainen Klubi kokoontuu kuukausit-
taisiin klubi-iltoihin ravintola Bankissa. Klubi järjestää 
myös avec-tilaisuuksina tutustumisvierailuja yrityksiin 
tai muihin kiinnostaviin kohteisiin. Kaikki toiminta 
perustuu vapaaehtoisuuteen ja jokainen osallistuu toi-
mintaan omien mahdollisuuksiensa mukaan. 
 Erityisen suosittuja tapahtumia ovat olleet ajan-
kohtaisiin aiheisiin keskittyneet klubi-illat, joihin voi 
osallistua myös etäyhteydellä. Esiintyjinä on ollut niin 
paikallisesti kuin valtakunnallisesti tunnettuja asian-
tuntijoita joko etänä tai paikalla ollen. 
 Klubin perinteisiin kuuluu kevätkokouksen yh-
teydessä tarjottava hernekeitto ja syyskokouksessa 
hirvikeitto. Itsenäisyyspäivää Klubi juhlistaa yhteisellä 
juhlaillallisella. Jo 1920-luvulta lähtien on pidetty Ma-
teenmätiyhdistyksen kokous jouluaaton aattona.

Tule jäseneksi!
Klubin jäseneksi liittynyt Maria Järlström pitää Vaa-
san Suomalaisen Klubin perusarvoista ja perinteistä, 
jotka tukevat hyvin nykypäivän muutoksessa elämistä. 
Suomalaisuus, kansalliset perinteet ja ylipäätään vaa-
salaisuus ovat Marian esiin nostamia ylpeyden aiheita, 

joita on hyvä jakaa myös muualta Vaasaan muutta-
ville. Vaasan seudun tulevaisuuden rakentumiseen 
on Klubilla oma roolinsa. Klubin kautta on mu-
kava verkostoitua eri alojen osaajiin. Maria uskoo, 
että jokainen jäsen voi vaikuttaa Klubin toimintaan 
omalla panoksellaan. Hän kokee myös uusien jäsen-
ten hankkimisen tärkeäksi tehtäväksi. 
 Aki Aapio kiinnostui Klubin jäsenyydestä muu-
tettuaan Vaasaan. Hänen mukaansa Klubi on oiva 
paikka tutustua uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin. 
Nettisivujen kautta hän tutki Vaasan Suomalaisen 
Klubin toimintaa ja innostui etenkin klubi-illoista, 
joissa on ollut mielenkiintoisia esitelmiä ajankohtai-
sista aiheista. 
 Sääntöjen mukaan Klubin jäseneksi voidaan 
hyväksyä hyvämaineinen ja täysivaltainen Suomen 
kansalainen, joka hyväksyy Klubin tarkoituksen, ja 
jota kaksi Klubin jäsentä suosittelee. Klubi tarjoaa 
jäsenilleen mahdollisuuden laaja-alaiseen verkottu-
miseen vaasalaiseen yhteisöön.
 Jos kiinnostuit Klubin jäsenyydestä, ota rohkeas-
ti yhteyttä vaasansuomalainenklubi@gmail.com.  
Jäsenhakemuslomake löytyy sivulta www.vsk.fi > 
Klubi > Säännöt. Yhdistyksen kotisivuilta löytyy 
enemmän tietoa toiminnasta sekä myös hallituksen 
jäsenten tiedot.
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