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[   t e k s t i  H e i k k i  H a a p ava a r a  k u v a t  T i i n a  S o m e r p u r o   ]

ntian 
 dea

Rouva suorasuu on opiskellut 
intiaa. Lenita Airiston johto
päätökset ovat kuin paasikiven 
linjalta: globalisaation tuoman 
kumppanin kanssa pärjää vain 
pyrkimällä itse parempaan.

I
 Tummanpuhuva, tuoksuva ja huoliteltu nai-

nen istuu neuvotteluhuoneessa kulmittain 
kanssani. Välillä hän kirota romauttaa ja sit-
ten koskee käteeni painottaen sanojaan. Tä-
mä nainen on ollut kuuluisa yli puoli vuosi-

sataa. Hän on ollut suomalaisen teollisuuden ja osaa-
misen vientitykki. Kun hän saapuu mihin tahansa, si-
säänkäynniksi kelpaa vain pääovi. Hän taitaa mediape-
lin. Hän on yksi Suomen vaikutusvaltaisimmista nai-
sista. Suomalaiset puhuvat hänestä aina etunimellä. »
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Hymni Lenita 
Aulikki Airisto
Syntynyt: 1. tammikuuta 1937 
Helsingissä.

koulutus: Diplomiekonomi, 
svenska handelshögskolan 1961.

ponnahduslauta: valitaan suo-
men Neidoksi 1954.

nyt: Yrittäjä omassa airisto 
Oy:ssä.

ura: työskennellyt kansainväli-
sessä liike-elämässä yli 40 vuotta 
erikoisalanaan suomalaiset tuot-
teet, design, kulttuuri ja suomi-
kuva. tunnettu tietokirjailija, kes-
kustelija, kannanottaja ja tv-toi-
mittaja; tässä roolissa suomen en-
simmäisiä tv-kuuluisuuksia.

elämäkerta: viime vuonna ilmes-
tyi Juha Nummisen kirjoittama Lä-
hikuvassa Lenita airisto (Otava).

omat kirjat: voitontahto: avain 
suomalaisten menestymiseen 
Otava 1994; Menestys! Otava 
1996; Rautarouva/teräsmies glo-
baalilla markkinapaikalla Otava 
1998; Jatkoaika – Molto vivace Ota-
va 2000; Naarasenergia – hyöty ja 
uhka Otava 2002; kauneus on li-
säarvo Otava 2004; saanko luvan? 
ei kun omin luvin! Otava 2007; elä-
köön 100 vuotta! ikävallankumous 
vai suuri utopia Otava 2010.

”Näyttääkö, että pöyhistelen tiedoillani?” 
hän kysyy ja taputtaa kämmenselkääni.

Ei näytä. Tämä on itse asiassa hyvin kiin-
nostavaa. Niin kaunista on ehtymätön kyky 
innostua uusista  asioista.

Keskustelukumppanini on kaikkien tun-
tema Lenita Airisto – siis Lenita. Tänään 
hän on vieressäni tietokirjailijan roolis-
sa. Häneltä ilmestyy ensi kuussa kirja Elä-
köön 100 vuotta! Ikävallankumous vai suuri 
utopia. Kirja on jo niin hahmollaan, että si-
tä pääsee kurkistamaan. Teos tutkii ikärasis-
mia, työn iloa, taloutta, luovuutta, elämän-
hallintaa…

Kirjan hämmästyttävimmät osat käsit-
televät Intiaa. Lenita on löytänyt ainakin 
osaselityksen Intian nousuun, menestymi-
sen nälkään ja vitaalisuuteen. Lenita peilaa 
maata myös Suomeen.

”Tapasin Intian valtiollisen suunnittelu-
komission varapuheenjohtajan Montek 
Singh Ahluwalianin. Puhuimme työstä ja 
työn karkaamisesta Intiaan. Hän sanoi, et-
tä ne työt, jotka ovat siirtyneet Intiaan, kuu-
luvatkin sinne. Minusta hänen viestinsä on 
meillekin selvä. Meidän suomalaisten on 
opiskeltava ja kehitettävä osaamistamme. 
Meidän on tähdättävä yhä korkeammalle, 
jotta älykäs työ pysyy Suomessa.”

Uhan koko on suunnaton. Lenita on kai-
vanut esiin nyky tilaston, jonka mukaan In-
tiassa on noin 3 500 insinöörejä valmistavaa 
yliopistoa ja instituuttia. Valmistuneiden in-
sinöörien määräksi eri lähteissä kerrotaan 
215 000–450 000 vuodessa.

Lenitan mielestä Suomi näyttää kuiten-
kin Intiasta katsottuna samalta kuin Ameri-
kasta katsottuna. ”Meillä on maailman paras 
maa. Täällä jokaisella pikkutytöllä on sama 
mahdollisuus kuin pikkupojilla. Salaisuus 
on paras ja tasa-arvoisin koulujärjestelmä.”

Lenita nousi suomalaisten tutuksi jo huhti-
kuussa 1954, kun hänet kruunattiin Helsin-
gin kauppakorkeakoulun juhlasalissa Suo-
men Neidoksi. Siihen aikaan mittelö oli hy-
väntekeväisyyskilpailu, jonka takana oli So-
tainvalidien Veljesliitto ja rahankeruu sota-
vammaisille. Kilpailu avasi nuorelle naisel-
le ovet maailmaan, sillä palkintoihin kuului 
tuohon aikaan hyvin ainutlaatuinen matka 
Amerikkaan.

”Halusin kauppakorkeaan. Melin sanoi, 
miksi et mene Hankeniin. Se oli viisaimpia 
ehdotuksia, mitä olen koskaan kuullut.”

Lenita valmistui Svenska Handelshög-
skolanista 1961. Samana vuonna hän meni 
naimisiin Melininsä eli ministeriksi asti yl-
täneen RKP:n poliitikon Ingvar S. Melinin 
kanssa. Pari erosi kymmentä vuotta myö-
hemmin ilman skandaaleja ja avioerotilityk-
siä. He hallitsivat julkisuuden jo silloin.

Lenitan elämään ei ole koskaan sisälty-
nyt julkisia miesskandaaleja. Juorutkin ovat 
liikkuneet sisäpiirissä. Suhteet ovat olleet 
esillä, kun Lenita on itse niin halunnut. ”Mi-
nulla on ollut monia ihania miehiä. Suurin 
rakkauteni on kuitenkin aina ollut työ.”

Nuoren naisen missipesti jatkui tv-toi-
mittajana ja keskustelijana. Nostalgiaohjel-
missa näytetään aina pätkiä Jatkoajasta, le-
gendaarisesta 1960-luvun lopun lauantain 
viihdepaketista, jossa Lenita esiintyy mui-
den muassa Aarre Elon ja Hannu Taanilan 
kanssa. Liioittelematta voi sanoa, että Jatko-
aika kutsui valtaosan saunapuhtaista suo-
malaisia töllöttimen ääreen. Sama ohjelma 
nosti kestosankariksi Vesa-Matti Loirin.

”Tähtihetkiäni oli 1990-luvun taittees-
sa kolmoskanavalla pyörinyt ajankohtais-
ohjelma 7. hetki. Siinä vierailivat muun mu-
assa Kremlin päätiedottaja Gennadi Ge-
rasimov ja Megatrendien kirjoittaja John »
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unOHtAkAA HALvAt kAnkAAt, kRÄÄsÄ 
JA Muut ennAkkOLuuLOt — tÄÄLtÄ 
tuLee intiALAinen HuippukÄsitYÖ
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Naisbitt. Olen tehnyt prime time -ohjelmia 
30 vuotta.”

Lenita on luonut uraa myös tietokir-
jailijana, juontajana, muotiguruna ja kär-
kevänä kannanottajana. Hän oli se äkäi-
nen nainen, joka haukkui suomalaiset mie-
het tennissukkanäppäskenkäyhdistelmästä. 
Hän on kiukutellut myös suomalaisten huo-
nosta kielitaidosta – apinaenglannista.

Hän on ollut naisasianainen silloinkin, 
kun se ei ollut muodikasta. Hänen rooliaan 
on käsitelty väitöskirjoissa. Hän on myös 
yrittäjä ja yrittäjyyden lipunheiluttaja.

Lenita vieraili intiassa ensimmäisen kerran 
1997. Ohjelman hänelle olivat rakentaneet 
Nokian silloinen viestintäjohtaja, Ylen ny-
kyinen toimitusjohtaja Lauri Kivinen, yhti-
ön silloinen Intian-johtaja Hannu Karavir-
ta ja amerikkalaisen HP:n hallituksen jäsen 
Alex Sozonoff. Delhin ohella hän tutustui 
elektroniikkateollisuuden kaupunkiin Ban-
galoreen ja Mumbaihin.

”Jo silloin näin, että intialainen softa on 
kova juttu. Se oli matkan pääsyy. Intia oli 
maailman softajohtaja Yhdysvaltojen ja Ir-

lannin jälkeen. Vakuutuin myös siitä, et-
tä tulevaisuuden maailmassa Intia ja Kiina 
ovat seuraavat jättipelaajat ja suuret keski-
näiset kilpailijat. Toisaalta näin myös, että 
Intian köyhyys on kaikkien rajojen ja käsi-
tysten alapuolella.”

Tänä vuonna Lenita teki uuden hyvin or-
ganisoidun matkan Intiaan. Hän sanoo, että 
maan aktiivisuus kasvaa koko ajan. Elintaso 
on noussut. Toisaalta Intia on johtava aids-
tartuntojen maa. Se on huolestuttavaa.

Tällä kertaa Lenita kävi Delhin ja Mum-
bain lisäksi Jaipurissa. Hän löysi maltilli-
sen musliminaisen Fatma Zakharian, joka 
ei käytä huntua eikä kaapua. Jo ikääntynyt 
nainen kouluttaa nuoria muslimityttöjä, ei-
kä aio koskaan jäädä eläkkeelle. Hänen poi-
kansa on kuuluisa Fareed Zakharia, joka 
vetää CNN:n Global Public Square -ohjelmaa 
ja on toimittajana Newsweekissä.

Lenita kiinnostui myös intialaisesta yk-
sityissairaalajärjestelmästä. Hän vieraili sai-
raalassa, jossa tehdään aivokirurgiaa, sydän-
kirurgiaa, syöpähoitoja – huipputeknologi-
alla. Laitoksen vaikuttavuutta vain korostaa 
se, että paketissa ovat mukana sairaala, tut-

kimuskeskus, koulutuskeskus, kuntoutus-
keskus ja jopa intialainen vaihtoehtolääke-
tiede. Lenitan tapaama suomalaislääkä-
ri Kaarina Kaukoranta on käyttänyt intia-
laisten huippusairaaloiden palveluja ja ollut 
tyytyväinen. Lienee vain ajan kysymys, mil-
loin Lenitan näkemän sairaalan kaltaiset lai-
tokset tarjoavat monimuotoisia yksityissai-
raalapalveluita länsimaisille asiakkaille.

”Intiasta löytyy myös keskihintaisia ylel-
lisyystuotteita, oikeaa muotia – fashionia – 
taidekäsitöitä, kankaita, shaaleja, iltapukuja. 
Eivätkä ne ole niitä lumppuja, joita meillä 
nykyään kertakäyttövaatteina halvalla myy-
dään. Näitä ei ole tehty lapsityövoimalla, 16 
tunnin työpäivällä ja 20 euron kuukausipal-
kalla”, Lenita tuhahtaa vihaisena.

Vuonna 2010 Intian tekstiiliteollisuus 
työllistää suoraan 35 miljoonaa ja epäsuo-
rasti 88 miljoonaa ihmistä. Se on maan toi-
seksi suurin työllistäjä maatalouden jälkeen. 
Kun rikkaat maat poistivat tekstiilien tuonti-
kiintiöt, Intian vienti on koko ajan kasvanut.

Lenita muistuttaa, että tulokset parani-
sivat, jos maa muuttaisi työlainsäädäntöä 
ja lieventäisi uskontojen vaikutusta. Silloin 

Perusasioita. 
Old Delhin 
tekstiili- ja 
nauhakaup-
pias toimii 
mutkikkaalla 
kauppakujalla. 
kirjaillut 
koristenauhat 
lännen muoti-
markkinoilla 
ovat useim-
miten lähtöi-
sin intiasta. 

Rouva joh-
dossa. aruna 

singh on intia-
laisen muoti-

maailman 
poikkeusilmiö. 

Hän on me-
nestynyt jai-

purilainen nai-
nen, joka on 

perustanut ja 
omistaa itse 
yrityksensä. 
Perhe ei ole 

siinä mukana.

Pelkistetyn näyttävää. Nainen ko-
ruineen Jaipurissa edustaa vaikutta-
vaa ja pysäyttävää kauneutta.

Paikallista 
iloa. Nuori nai-
nen toivottaa 
vieraat terve-
tulleiksi tanssi-
esitykseen 
amber Fortin 
palatsiin Ra-
jastanissa.

Aivan huipul-
ta. Fashion De-

sign Council 
järjestää intia-
laisten muoti-
suunnittelijoi-
den näytöksiä 

sekä intiassa 
että ulkomailla 

otsikolla the 
Best of india.

kuvAt LenitA AiRistOn ARkistOstA

»
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vaimot pääsisivät töihin kodin ulko-
puolelle.

Hän arvioi, että työnteko on osa in-
tialaisen yhteiskunnan ydintä: ”Kaikilla ei 
ole luovaa työtä, mutta yhä useammalla on 
tilaisuus tehdä irtiotto ja opiskella lisää.”

Lenitaa ihastuttaa Intian vanha kulttuu-
ri ja sen värit. Niiden kauneus antaa voimia. 
Häntä kiusaavat intialaiseen maailmaan 
vahvasti kuuluvat sovinismi ja machous. 

eniten arvostusta suomalaisessa talouselä-
mässä Lenita ja hänen yhtiönsä ovat saaneet 
kuuluisilla maailmankiertueilla Finnish De-
sign – Creative Finland ja Success Story Fin-
land, joilla hän vei maailmalle suomalaisen 
raskaan teollisuuden kylkiäisenä designia 
ja kulttuuria. Noiden kiertueiden jäljiltä on 
jäänyt elämään Lenitan ylittämätön slogan: 
”Suomea ei voi esitellä ulkomailla ilman pa-
periteollisuutta, jäänmurtajia ja öljynpo-
rauslauttoja.” Vaikka ajat ovat muuttuneet, 
perustotuus on muuttumaton. Suomella pi-
tää olla näyttöjä ja luovaa, kilpailukykyistä 
teknologista osaamista.

Kun Lenita ideoi kiertuettaan noin 30 
vuotta sitten, hän ehdotti kaikenlaisen osaa-
misen yhdistämistä samaan show’hun. Kuu-
lut lobbarit, Ulkomaankauppaliiton toimi-
tusjohtaja Harri Malmberg ja Finnfactsin 
johtaja Matti Kohva olivat sitä mieltä, että 
yrityksiä ei tuollainen kiinnosta. Kohva lähti 
esittelytilaisuudesta kesken kaiken.

”Saatana, minä ajattelin! Soitin vuorineu-
vos Casimir Ehrnroothille Kaukaalle ja ky-
syin, lähtisikö hän mukaan hankkeeseen, 
jossa paperiteollisuutta, suomalaista muo-

toilua ja kulttuuria vietäisiin yh-
dessä. Se oli Finlandisierungin eli 
suomettumisesta syyttämisen aikaa. 
Ehrnrooth kysyi, suuntautuisiko kam-
panja Saksaan. Minä sanoin, että just 
sinne se suuntautuu. Hän lähti mukaan. 
Sitten soitin vuorineuvos Tauno Matomä-
elle Rauma-Repolaan ja kerroin, että meil-
tä on tulossa vienninedistämiskampanja, jo-
hon Kaukaskin lähtee. Sitten soitin kauppa- 
ja teollisuusministeriön kansliapäällikölle 
Bror Wahlroosille. Siitä se lähti. Muut suo-
malaisen työn kruununjalokivet kuten Fin-
nair, Nokia ja Wärtsilä tulivat vientiprojek-
tiin mukaan.”

Nyt Lenita moittii Suomen esiintymistä 
Shanghain maailmannäyttelyssä, joka päät-

Huivi kuin 
koru itse-
kin. Huivin ja 
viereisen sivun 
korun takana on 
delhiläinen tarun 
tahiliani, joka on yksi 
intian arvostetuimmista 
ja menestyneimmistä 
muoti huoneista.

tyy lokakuun lopussa. Hän 
ihmettelee, miksi yrityksem-

me eivät esiinny siellä omilla 
brändeillään.
”Väittelin A-studiossa tästä. Suo-

men osastosta vastaava pääkomissaari 
Pertti Huitu sanoi, että räikeät brändit pi-

laisivat esiintymisen. Miksi Suomi teki no logo 
-show’n? Kumma, kun ne Suomen asiat pilasivat. 

Muut eurooppalaiset teollisuusmaat esiintyivät siel-
lä brändeineen: oli Louis  Vuitton, oli Carrefour, oli Mer-

cedes, oli L’Oreal. Kyllä oli Suomelta hienosti hoidettu! Ra-
hat menivät hukkaan pörssi yhtiöiltäkin.”

Parhaillaan Lenita pohtii, kuinka ulkoministeri Alexan-
der Stubbin keksimä Suomen brändiryhmä onnistuu.

Lenitan kirjauutuuden nimi Eläköön 100 vuotta! kertoo siis, 
että teoksessa käsitellään ikääntymistä ja sitä myöten ikä-
syrjintääkin. Kirjailija haluaa kääntää ikääntymiseen ja nuo-
ruuteenkin liittyvät stereotypiat toiseen asentoon. Lenita 
näkee, että länsimaiden ihmisten vanhenemiseen liittyvissä 
bisneksissä on kysymys uudesta luonnonvoimasta. Ikäänty-
minen pitää nähdä mahdollisuutena.

Nykyään eläkeläiset ovat nuorekas kulutusvoima ja käyt-
tämisen arvoinen älypankki. Mallikelpoisia esimerkkejä 
nuorekkaasta ikäihmisvoimasta ovat Lenita mielestä vaik-
kapa budjettipäällikkö Raimo Sailas, nobelisti Edmund 
Phelps, koreografi  Boris Eifman ja Intiasta löydetty Fatma 
Zakharia.

Lenita vetää ikääntymisestä akselin kehitysmaihin. Hän 
kertoo tilastoista: Intian ja Kiinan kaltaisissa maissa kasvaa 
kohta puolitoista miljardia 12–24-vuotiasta nuorta. Voisiko 
vanheneva Suomi saada heistä tulevaisuudessa tarvitseman-
sa työvoiman?

”Senioreiden valtavat kokemukset ja junioreiden näke-
mykset muodostavat voittamattoman synergian, josta syn-
tyy innovaatioita.”

tyy lokakuun lopussa. Hän 
ihmettelee, miksi yrityksem-

me eivät esiinny siellä omilla 

Koru on vaat-
teen ystävä. 
Perhoskoru so-
pii yhteen hui-
vin kanssa. se 
ja huivi ovat Le-
nitan oma sijoi-
tus intiaan.


