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Bastu förenar finska företagare i Sverige
ARTIKELN PUBLICERADES I TIDNINGEN KAUPPALEHTI DEN 11 JANUARI 2018.
Skriven av Antti Lehmusvirta. Översättning: Lena Lönnbäck
Bastusällskapet Ettone har samlat Sveriges finska företagare för att bada bastu tillsammans i över 30 år. När man
badar diskuterar man om allt mellan himmel och jord, och ibland gör man lite affärer också. Det viktigaste är framför allt
gemenskapen och bastandet.
Den kalla vinden kyler ända in till märgen när man rör
sig på Stockholms mörka gator. I Finlandsinstitutet i
Stockholm, som håller till i Finlandshuset, behöver man
dock inte frysa. Värmen och stämningen är hög. På plats
finns ett gäng finska entreprenörer. Tanken är att man
ska prata om hur det går, äta finsk korv och – förmodligen det viktigaste – bada bastu.
Bastusällskapet Ettone samlas i lokalerna varannan
onsdag. Förra året firades sällskapets 30-årsjubileum.
Medlemmarna har nu stigit till maxantal. Det får plats
med högst de nuvarande 35 personerna kring bordet
och i bastun.
Bland medlemmarna finns det många finländska företagare som har gjort en lång och framgångsrik karriär,
med Sverige som den gemensamma faktorn.

”Och sålde den för två. Han gjorde alltså en bra vinst.”
Sällskapet har en lång historia och en del av de äldsta
medlemmarna har redan övergått till bättre bänkar, så
att säga.
För att bli medlem i bastusällskapet måste någon
rekommendera en. Personen kommer in och visar sig
och efteråt diskuterar man saken med ”bastubröderna”.
Vissa företag, som Finnair t.ex., har en fast plats i
sällskapet som alltid går vidare till följande som är stationerad i Sverige.
”Man godkänns som medlem om man verkar normal”,
säger juristen Lasse Höijer, när han beskriver valkriterierna.
Tydligen har någon blivit utesluten också.

”Här finns verkliga entreprenörer, med uppskattningsvis 1200 år av erfarenhet från diverse branscher, säger
Erkki Mäkelä.

Bastusällskapets namn, Ettone, hänvisar till vilan efter
en måltid. Det är inte frågan om någon hemlig klubb,
utan det handlar om att ha roligt och slappna av.

Mäkelä är själv en pensionerad entreprenör och före
detta ledare av svenska industrikoncernen, Alfa Lavals
Ryska enhet.

Reglerna är dock hårda gällande en sak. Man måste
kunna finska då språket i verksamheten är finska. På
något sätt måste man även vara kopplad till den finsksvenska affärsvärlden, eftersom sällskapet från början
varit för de finska affärsmännen i Stockholm.

Journalisten Pentti V. Salo grundade bastusällskapet
år 1986. I början var det nio medlemmar. Bastubadarna
minns att Salo är känd för att han köpte tidningen
Ruotsinsuomalainen för en krona.

Alla medlemmar har specifika titlar som beskriver vad
de jobbar med. Det finns representanter(”råd”) från
olika branscher: olja, konsult, sponsor, flyg, lax och inom
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statliga roller. Det finns t.om. ett prostataråd.
”Medicinen han skrivit ut har faktiskt varit till stor hjälp”,
berättar en av bastubröderna och resten skrattar till.
”På riktigt.”
Heikki Mäkivirta, ”borr-rådet”, verkar vara en riktig allt-iallo man, som bl.a. har varit aktiv på fastighetsmarknaden
i Sverige. Hans titel, borr-råd, kommer från hans aktuella
projekt. Mäkivirta berättar att han har en borr som kan
göra ett 7 km djupt hål och ta vara på värmeenergi från
jorden.
”Bara vattenhammaren som sitter i ändan på borren, har
52 patenter. Det är en så hemlig anordning att man inte ens
kan föra den på service någonstans”, säger Mäkivirta.
Borren står oanvänd just nu. Företaget som köpte den
visade sig vara bankrutt.
”Vi får nog loss den därifrån snart”, tror Mäkivirta.
Kosmetikrådet är Timo Tammerlöv. Tillsammans med sin
svenska fru äger han det internationellt etablerade kosmetikföretaget Marja Entrich Ab. Företagets hemmamarknader är Finland, Sverige och Norge.
Tammerlöv hann gå mellanskolan i Helsingfors, men efter
det gick flytten till Sverige. I Sverige kämpade han igenom
många långa dagar i 13 års tid medan han studerade juridik
och ekonomi. Han fick ett hederpris för sitt hårda arbete
från Stockholm universitet när han tog sin examen. Tammerlöv berättar att det mest exotiska land som företaget
säljer sina produkter till är Iran.
”USA förhindrade exporten till Iran väldigt länge, men nu
är det åter igen möjligt. Amerikanerna ville dock först försäkra sig om att våra produkter inte innehåller uran”, säger
Tammerlöv.
Thomas Mielke har en intressant titel. Han kallas för Stasirådet. Han är ursprungligen från Östtyskland varifrån han
flyttade till Finland, därefter till Ryssland och till slut till
Sverige.
”Om du har några frågor angående ditt förflutna, kontakta
mig. Stasi-rådet vet”, skojar Mielke.

”Vid behov får man alltid hjälp och information av kompisarna.”
Arto Kirvesniemi anlände till Sverige som entreprenör och
agerar bastu-major. Varje år väljer Ettones styrelse en
bastu-major som delar ut bastutiderna, gör upp värdlistan
och skickar ut bastuinbjudningarna.
Varje medlem ordnar bastukvällarna i tur och ordning och
betalar bastuhyran. Den här gången är det VD för Finsksvenska handelskammaren, Kjell Skoglund, som står på tur.
”Skoglund är handelsråd”, säger Martin Ahlberg och männen brister ut i skratt. Martin Ahlberg driver ett konsultföretag inom resebranschen.
”Men några bergsråd finns här inte”, tillägger Ahlberg.
Innan det blir dags att hugga i korven, håller kvällens värd
ett tal. Enligt Skoglund har han nu tre orsaker att vara nöjd.
För det första, så börjar Finlands ekonomiska tillväxt på en
trea efter en lång lågkonjunktur.
För det andra så har finska företagares intresse för Sverige ökat. Finsk-svenska handelskammaren, vars uppgift är
att hjälpa företag att etablera sig på svenska marknaden,
har sedan 2015, då Skoglund började som VD, fördubblat
sina medlemmar. De är nu 644 stycken.
”Finländska små och medelstora företag vill nu ta sig in på
exportmarknaden till Sverige, och detta har vi främjat.”
En tredje sak som Skoglund är glad över är att Nordeas
huvudkontor flyttade till Finland.
”Inte det att vi fick huvudkontoret till Finland, utan att vi fick
det från Sverige”, säger Skoglund och flinar.
Efter talet lyfter man en skål med Karhu-öl och njuter av
korvarna. Dessutom serveras finskt bröd, senap, ketchup
och saltgurka. Det är ett krav att korvarna är finska. De
medlemmar som har varit med en längre tid minns hur det
kan gå om korvarna är svenska.
”En gång hade vi svenska korvar. De var så flottiga att fettet sipprade över folien på bastuaggregatet. Brandkåren
rusade in. De muttrade något om finnarna som lägger eld
på hus igen”, berättar Mäkelä.

Mielke berättar att bastukvällarna är viktiga för honom för
där får han chansen att prata finska.
FINSVE, GÄRDESGATAN 11,115 27 STOCKHOLM
WWW.FINSVE.COM | FORNAMN.EFTERNAMN@FINSVE.COM

Sida 3 (3)
Bastun är nu på sitt ursprungliga ställe i Finlandshuset.
De svenska korvarna brändes vid i bastun i Hasselbackens
hotell, i Djurgården, där bastukvällarna förut gick av
stapeln. Hotellets personal och räddningsverket försökte
fakturera bastusällskapet för alarmet och brandmännen.
”De menade att vi skulle betala för att vi hade fått svenska
korvar som brann. I helvete heller”, säger Hannu Hulanmäki,
försäljningschef för Norden på Harvia.
Då var det advokat Höijer som agerade värd för kvällen, och
hans kunskaper kom till nytta. Han pratade sig till slut ur det
och det blev ingen extra räkning.
När korvarna är uppätna är det dags att gå in i bastun. Ett
ordentligt bastubad försäkras med det finländska Harviaaggregatet.
”Jag har själv burit in aggregatet och stenarna”, berättar
Hulanmäki.
Hulanmäki beskriver bastusällskapet som en ”unik grej”
och berättar att man kan hitta Harvias aggregat på flera
prestigefulla ställen i Stockholm. T.ex. i Finlands Ambassad
på Gärdet, finns Legend-aggregatet som Hulanmäki själv
designat. Harvia-aggregat finns även i ambassadörens
residens.

Ibland hyr sällskapet en bastuflotte vid Strandvägen i
Stockholm. Ett tag sedan fick sällskapet en varning från
Stockholm stad, då de nakna finnarna hade skrämt turister.
En av medlemmarna hade ett hotell i St. Barts i Frankrike,
dit sällskapet åkte på besök. Förra hösten arrangerade
sällskapet en båtresa till Helsingfors. De åkte till Löyly och
badade bastu. Resan gick under namnet Back to the sauna.
Stämningen i bastulokalen är avslappnad. Emellanåt går
nån och svalkar sig med ett dopp i poolen. Berättelserna
och anekdoterna dessa vana businessmän har i bakfickan,
är ofta av vild karaktär. Mäkelä berättar att han i ett skede
hade ett företag vars affärsidé var att automatisera tömning av kornas avföring i ladugårdar. Man testade idén i en
ladugård med 2000 kor.
”Det visade sig att den automatiska kobajs-tömningen
blev vi. Det fungerade inte riktigt som det skulle, så vi blev
tvungna att själva skyffla avföringen varje morgon”.
Till slut fick de systemet att fungera, men de hade fortfarande ett löfte kvar att uppfylla för gårdens ägare.
”Vi hade gått och lovat att slutresultatet blir så rent vatten
att man kan dricka det. En av oss fick sedan dricka ett glas
framför ägaren.”

När Finland firade hundra år i Kungsträdgården, i Stockholm, i augusti förra året, så fanns Harvias utomhusbastu
på plats. Detta kom även med i Yles nyheter. Bastusällskapets medlemmar var de första att bada i utomhusbastun.

Tre timmar av bastubad, god mat och trevligt umgänge.
Bastun är finländarnas kyrka, en plats för rening. I bastun
behandlar man livets lyckliga och sorgliga stunder, vinster
och besvikelser.

”Vi badade från torsdag till lördag och visade upp den finska
bastukulturen”, berättar Hulanmäki.

”Svenskarna saknar denna bastukultur som vi har i Finland.
Det bästa med detta är att bada bastu. Det är i vårt blod”,
säger Höijer.

I bastun i Finlandshuset diskuteras allt mellan himmel och
jord, även jobb. Medlemmarna berättar att det inte har varit
ovanligt att göra affärer i bastun.
”Det är lätt att starta diskussionen”, förklarar Höijer.
Golf och bastu har det gemensamt. Man gör inte affärer på
rangen, men det underlättar det hela. Bastusällskapet har
även en aktiv golfklubb som ibland åker iväg på resor. De
medlemmar som inte golfar, hittar på annat att göra. Även
fruar är välkomna.

Någon i övervåningen knäpper av aggregatet kvart i nio,
då bastuturen slutar, vilket orsakar några svordomar från
de sista bastunjutarna. Efter att man duschat fortsätter ett
mindre gäng av sällskapet diskussionerna, tills även de sista
av bastubröderna försvinner ut i den mörka kvällen. Om två
veckor samlas de igen i Finlandshuset för mera bad.
På svenska lyder sällskapets latinska motto:
”Bastu, öl och kvinnor förstör våra kroppar, men bastu, öl
och kvinnor gör livet värt att leva.”
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