ERIKOISLÄÄKÄRIN HYVINVOINTI
Teksti ja kuvat:
Tuija Kuusmetsä

Skruuvia, hyvät erikoislääkärit!

Skruuvia pelaavat vasemmalta Juhani Isomeri, Jaakko Karvonen, Olli Jänne sekä selin kameraan istuva Olli Meretoja.

”

Voi nyt taevan dalikynttlä, ong
snuulls sualep pääsäs, postmestar”, raivoaa kruununvouti slammin epäonnistumista
skruuvissa. Lainaus on Hj. Nortamon
Kvartetin kasvatustytär -kirjasta vuodelta 1930. Skruuvi on maailman toiseksi vanhin tarjoustikkipeleihin kuuluva korttipeli. Varhaisimpia skruuvin
pelaajia olivat kirjailija Minna Canth
(1844–1897), lääkintöneuvos Wilhelm
Snellman (1851–1933) ja sittemmin
arkkiatri Arvo Ylppö (1887–1992), joka
pelasi skruuvia vielä yli satavuotiaana.
Aktiiviset skruuvarit ja entiset LääErikoislääkäri 4/2016 • 26 vsk

käriliiton vaikuttajat sekä SELYn kunniajäsenet Olli Meretoja, Jaakko Karvonen ja Kari Pylkkänen ovat osaltaan
laatineet suomalaiseen identiteettiin
jo 1800-luvun lopulta vaikuttaneen
skruuvin tähän asti kattavimman käsikirjan sekä suomen- että englanninkielisenä julkaisuna. Kirjan muita toimittajia ovat Pellervo Erkkilä, Juhani
Isomeri ja Yrjö Orispää.
”Kautta aikain lääkärikunta on ollut
merkittävä skruuvia pelannut ammattikunta”, toteavat kirjoittajat. Skruuvin
tulevaisuuskin on heidän mukaansa
lupaavaa: ”Nykyisin vuosittain järjes-

tettävä Skruuviakatemia kouluttaa lisää skruuvin pelaajia ja on ollut ilahduttavaa havaita, miten moni heistä on
lääkäri.”
Harrastuksen leviämistä sekä Suomessa että ulkomailla toivovat Jaakko
Karvonen, Olli Meretoja ja Kari Pylkkänen. He vastasivat seuraaviin kysymyksiin, joilla Erikoislääkäri-lehti
haluaa osaltaan lisätä skruuvin tunnettuutta.

Mitä skruuvi on?

Vanhin tarjoustikkipeleihin kuuluva
korttipeli on 1600-luvulta pelattu whist.
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Arkkiatri Risto Pelkonen tarkastelee Olli
Meretojan kortteja. Oikealla Juhani Isomeri.
Kameramiehen vieressä MTV uutiskevennysten
toimittaja Mika Tommola, Pellervo Erkkilä ja
Tuomo Saarni.

Liki 150 vuotta sitten whististä kehittyi
nykyisen skruuvin esiaste – venäläinen
vint, ja myös nykyisen bridgen alkujuuri. Tsaarin upseereina toimineet
suomalaiset ja venäläiset sotilaat toivat
vintin Suuriruhtinaskuntaan, missä
siitä kehittyi täysin ainutlaatuinen oma
pelinsä – skruuvi. Suuriruhtinaskunnan
itsenäistyttyä skruuvin pelaamista harrastettiin laajasti maamme sivistyneistön
piirissä.
Pelaajapari yrittää saada enemmän
tikkejä (tai pientenpelissä misäärissä vähemmän) kuin vastustajapari.
Skruuvin läheisin sukulaispeli on bismarck. Itse asiassa skruuvi on bridgen
tapaisella tarjoussarjalla täydennetty
puoluebismarck. Maailman toisesta hienosta korttipelistä, bridgestä,
skruuvi eroaa useassa asiassa (kirjoittajien mielestä edukseen). Bridgestä
puuttuu skruuvin hienoin ja vaikein
peli, misääri. Bridgessä pelaajat eivät vaihda kortteja, mutta skruuvissa tämä on oleellinen osa peliä. Kun
bridgessä sama pari pelaa aina yhdessä, skruuvissa partneri vaihtuu siten,
että kukin pelaaja toimii pelin kulu-
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essa jokaisen muun parina ja välillä
vastustajana.

Kuinka laajalti skruuvia pelataan?

Skruuvin suosio on kasvanut viime
vuosina hyvin nopeasti ympäri Suomea. Skruuvi-istunnossa on aina neljä
pelaajaa. Viikoittain pelaavia ryhmiä on
syntynyt koko ajan lisää. Myös perheittäin pelaaminen on tavallista. Tarkkoja
lukuja pelaajien määristä ei kuitenkaan
ole saatavilla. Karkea arvio on, että säännöllisten pelaajien määrä on satoja.
Skruuvi oli erittäin tavallinen ajanviete jatkosodan asemasotavaiheessa.
Äänislinnan Skruuvikerho julkaisi myös vuonna 1944 erinomaisen
Skruuvioppaan, jota käytettiin useita
vuosikymmeniä. Sittemmin skruuvi
säilyi hyvin laajalti pelattuna pelinä,
kunnes se hetkellisesti kuihtui television ja muiden uusien ajanvietteiden
myötä ennen nykyistä pelin renessanssia.

Pelaavatko lääkärit skruuvia?

Lääkärit ovat aina pelanneet skruuvia laajemmin kuin heidän osuutensa

koulutetuista kansalaisista edellyttäisi.
Useiden kollegoidemme vanhemmat
ovat pelanneet sitä säännöllisesti, vaikka
heidän lapsensa eivät olekaan jatkaneet
perinnettä. Mm. Johannes Nyrkiön (ent.
Nygren) kirjoittama yli 200-sivuinen
Skruuvipeli-käsikirjoitus vuodelta 1939
on oiva esimerkki lääkärien peliharrastuksesta. Käsikirjoitusta ei koskaan painettu, koska em. Äänislinnan opas ehti
ilmestyä.
Lääkärit ovat oivaltaneet pelin
hyödyt muistin parantamisessa ja dementian ehkäisyssä sekä sosiaalisessa
hauskanpidossa. Skruuvihan on kuulunut suomalaiseen identiteettiin koko
pelin 140-vuotisen historian ajan. Helsingin aktiiviskruuvareista joka viides
on lääkäri.

Aivoterveyden hyödyistä

Skruuvi on monimuotoinen strategia- ja
taktiikkapeli, joka kehittää muistia. Vuoden 1944 Skruuviopas toteaa, että mestaripelaajan tulee osata käyttää muistiaan
ja hänellä tulee olla laaja huomiokyky
ja hänellä täytyy myös olla rohkeutta.
Vuoden 2004 opas puolestaan toteaa,
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Kari Pylkkäsen kynästä on syntynyt
useita runoja skruuvista. Seuraavassa
otteita hänen runostaan Miksi pelaan
Skruuvia?:
Skruuvi on kuin yliopisto:
kun alat opinnot, huomaat pian jo,
uuden oppimisen haaste on ikuista,
ken siihen vastaa, on pelissä taitava.
Moni saattaa mielessään pohtia jo,
onko skruuvinpeluu sittenkin addiktio?
Ken kerran oppii pelaamaan,
siit’ irti ei halua milloinkaan!
Skruuvarin olo voi olla myös tukalaa:
saako tämä peli olla näin mukavaa?
Maailman parasta peliä pelata saa,
ja muistinsa edistämistä harrastaa?
Skruuvarit ylpeinä muistaa myös sen;
tämä on korttipeli suomalainen.
Olkaamme ylpeitä tästä historiasta,
nauttikaamme pelistä tosi upeasta!
Skruuvi on aina myös strategia aidolle
tasapainoisen elämän taidolle.
Koska jokainen peli uutta opettaa,
en tahdo Skruuvia koskaan lopettaa.

että tärkeää on hyvä huomio- ja päättelykyky sekä ennen muuta strateginen
taito. Pelaajan tulee nähdä korttiensa
perusteella joukkueensa mahdollisuudet
ja kyetä päättämään tavoitteista. Skruuvi
edistää pelissä saadun harjoituksen
kautta kaikkia näitä ominaisuuksia.

Skruuvin Käsikirjan synty?

Skruuvin ensimmäiset säännöt julkaistiin vuonna 1895 (Regler för skruf-whist)
ja suomenkielisinä vuonna 1903 (Opas
skruf-whist peliin aloitteleville). Molemmat kirjaset ovat vanhempia kuin maa-
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Skruuvin käsikirjan julkaisutilaisuudessa Arvo Ylpön syntymäpäivänä 27.10.2016 juhlapuhetta
kuuntelevat vasemmalta Juhani Isomeri, Kari Pylkkänen, Olli Meretoja, Jaakko Karvonen,
arkkiatri Risto Pelkonen ja Olli Jänne.

ilman ensimmäiset bridgeoppaat. Tuorein laaja skruuvikirja ilmestyi jo yli 70
vuotta sitten. Sen jälkeen on julkaistu
kaksi suppeahkoa skruuviopasta.
Peliin on kuitenkin vuosikymmenten saatossa tullut merkittäviä
muutoksia, eikä niiden strategisia
vaikutuksia ole juuri lainkaan kuvattu. Kirjan toimittajaryhmä yhdisti
maamme valiopelaajien vankan kokemuksen ja nykykäytäntöön soveltuvat
asiat olemassa olevasta skruuvikirjallisuudesta. Näin syntyi Skruuvin Käsikirja ja Olli Jänteen johdolla sen englanninkielinen käännös, Handbook of
Skruuvi – the Finnish Whist-bridge,
jotka löytyvät osoitteesta www.klubi.
fi/content/skruuvi.

Skruuviakatemia

Skruuviakatemia on Helsingin Suomalaisen Klubin muutama vuosi sitten
aloittama koulutustapahtuma, joka järjestettiin syksyllä 2016 jo neljännen kerran. Viitenä iltana kolmen tunnin tapahtumassa aluksi luennoidaan skruuvin
saloista ja sen jälkeen harjoitellaan peliä
opettajien johdolla. Tämän koulutuksen
ansiosta on Suomeen saatu jo parikym-

mentä uutta innokasta aktiivipelaajaa.
Tänä talvena Skruuviakatemia järjestää
”lähetystyönä” kurssit myös Haminassa
ja Mikkelissä, kahdessa perinteisessä
skruuvikaupungissa. Karvonen, Meretoja
ja Pylkkänen ovat valmiita antamaan
opetusta myös esimerkiksi erikoislääkäriyhdistysten kokousten yhteydessä, jos
sitä toivotaan.

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön
luetteloon?

Suomalaista skruuvipeliä esitetään
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Tämä luettelo perustuu
vuoden 2003 yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Suomi hyväksyi sopimuksen 2013.
Aineeton kulttuuriperintö on mm. tietoja ja taitoja, suullista perinnettä, taidetta ja käytäntöjä. Yleissopimuksen
tavoitteena on säilyttää ilmiöt ja tavat
elinvoimaisina.
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