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”Aamulla nousuun” alkaa pe. 6.10. klo 8.15
Hyvin moni niistä veljistä, joilla on vielä oma lauma paimennettavana, on viestinyt, ettei työmaal-
ta nykyisin niin vain lähdetä kesken päivää rotarykokoukseen. Tämä oli sytyke siirtää viikkoko-
koukset aamuun. Perjantai on kuitenkin muuten hyvä päivä. Matkalaisetkin yrittävät viimeistään 
silloin yleensä palata kotinurkille.

Lokakuun kuudes klo 8.15 (8.00) alkaa kokeilu, toimiiko aamu lounaskokousta paremmin. Se 
jatkuu (paria poikkeusta lukuun ottamatta) tämän vuoden loppuun ja niin jatketaan myös ensi 
vuonna, jos porukka niin päättää. Yritetään samalla rytmittää klubikokousta vähän paremmin:

•	8.00	Suomalainen	pohja	avaa	ovensa	(meille)	brunch	
-tarjoilu alkaa

•	8.15	mennessä	toivotaan,	että	kaikki	ehtivät	paikalle,	
mutta tarjoilu järjestetään niin, että aamiaispöytä on salin 
sivuseinällä. Kokousohjelma voidaan silloin laittaa liik-
keelle heti, kun siltä tuntuu. 

•	8.20	–	8.25	avataan	kokous

•	8.30	esitellään	viikon	alustaja	niin,	että	esitykselle	ja	
keskustelulle jää riittävästi aikaa ja esityksen kestosta 
voidaan (kunnolla) sopia. 

•	9.15	viikkokokous	päätetään	mutta	kaikki	ne,	joilla	ei	ole	
isompi kiire voivat jäädä hetkeksi juttelemaan (”kolmas 
kuppi	kaffia”).	

•	10.00	asti	tila	on	varattu	meille.																												 	
     Klubipresidentti Antti Kasi

Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 7/2017

18 8.2017 - 25.8.2017
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Aninkaisten rotaryklubin hallitus ja virkailijat 
2017-2018

Presidentti    Antti Kasi
Varapresidentti   Juhani Pirttisalo
Past President    Antti Mäkelä
1.sihteeri    Antti Ailio
Rahastonhoitaja   Mika Hellsten
Klubimestari    Jarkko Toivonen
Klubihallintokomitean pj  Jarkko Toivonen
Nuorisovaihtoasiamies  Petri Kannisto
Nuorisovaihtokomitean pj  Petri Kannisto
IT- vastaava    Juhani Soini
Rotarysäätiöasiamies   Pekka Mäkinen
Rotarysäätiökomitean pj  Pekka Mäkinen
Julkisuustoimikunnan pj  Heikki Painilainen
jäsenet:     Risto Hurme, 
      Tuomo Hirvonen
Klubipalvelukomitean pj  Pekka Mäkinen
Ohjelmakomitean jäsen  Juha Impilä

Hyvät veljet
 

Turkua Aboa Nova Rotaryklubi on varannut näytökseen 200 
lippua 9.11.2017. 

Laitan listan esille myös ensi perjantaina mutta ne, 
jotka eivät pääse kokoukseen, voivat lähettää varauksen 

paluupostissa minulle.
Tässä vaiheessa riittää, kun kerrot, 

kuinka monta lippua varaat.
 Pidetään tätä meidän omaa, sisäistä listaa auki 15.9. kokouk-

seen asti, 
mutta sen varmemmin lipun saat, mitä nopeammin tilaat

 Palataan mahdolliseen ”get together” hetkeen ja väliaikatar-
joiluun myöhemmin.

Lisää tietoa asiasta sivulla 12
 Antti Kasi
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Viikkokokous 18.8.2017
Läsnäolo: vieraita 1, omia 21

Uusi rotarivuosi alkoi uuden presidentin Antti Kasin johdol-
la. Ensimmäiseksi otettiin joukkoomme uusi jäsen, Länsi-
Suomen Merivartioston apulaiskomentaja komentajakapteeni 
Kalle Osola. (kuva epäonnistui, yritetään uudestaan)

Kalle Osola on syntynyt Vaasassa v 1977. Hän on valmistunut 
merikadettikurssilta v 2001 ja palvellut eri tehtävissä Raja-
vartiolaitoksessa, pääasiassa merivartiotehtävissä maissa ja 
vartiolaivoilla. Hän on käynyt yleisesikuntakurssin ja tullut 
nykyiseen tehtäväänsä v 2015. Tervetuloa joukkoon!

Presidentti ilmoitti, että ohjelma on sovittu lokakuun puoli-
väliin.

Tarmo Hahto muistutti 2.9. pidettävistä piirin golf-mesta-
ruuskilpailuista, joissa klubimme on järjestelyvastuussa. Jär-
jestelyt ovat hyvällä mallilla, klubilaisilta odotetaan runsasta 
osanottoa Kultaranta-Golfin mainiolle kentälle. Aninkaisten 
klubillahan on kovat perinteet, Kultainen Putteri on voitettu 
neljä kertaa!

Esitelmän piti Marine Alutec yhtiön toimitusjohtaja ja osaomistaja Niko Haro.

Yhtiö on perustettu v 1991. Teijossa on alumiiniveneitä valmistettu vuodesta 1985 Alumina Varvet:n 
toimesta. Nikon isä Heikki  tuli Marine Alutech:n osaomistajaksi v 1993. Hän on piirtänyt veneitä  1960 
luvulta alkaen. Marine Alutech on keskisuuri, kansainvälisesti suuntautunut yritys. Se suunnittelee ja ra-
kentaa nopeita alumiini- ja komposiittiveneitä, tekee projektityötä ja hoitaa jälkimarkkinointia. Yhtiön 
tekniset keksinnöt ja toimitusten erinomainen laatu ovat tuoneet mainetta maailmalla.

Niko Haro tuli Marine Alutech:n pääomistajaksi v 2000. Seuraavana vuonna Puolustusvoimat tilasi 32 
Jurmo- luokan maihinnousuvenettä ja 23 Watercraft M8 venettä. Tilausten johdosta perustettiin oma 
huoltoyksikkö. Tästä alkoi yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa. Nämä referenssit poikivat sit-
ten kansainvälisiä tilauksia.

Yhtiöstä on kehittynyt Pohjoismaiden johtava sotilas- ja viranomaisvenei-
den rakentaja. Liikevaihto on n 20 milj €. Työntekijöitä on n 55, pääosa 
suunnittelijoita. Alihankkijoita käytetään runsaasti ( n 30), loppukokoon-
pano tapahtuu Teijossa. Yhtiö pyrkii projektien kokonaistoimittajaksi, 
myös toimitettujen veneiden ylläpito halutaan hoitaa.
Suomen Puolustusvoimille on toimitettu 120 venettä ja Rajavartiolaitok-
selle 40. Kaukaisimmat toimitukset ovat Malesiaan ja Omaniin. Tämän 
vuoden aikana luovutetaan 500. vene!
Partioveneitä( Watercat Patrol) on toimitettu Suomen lisäksi
- Mozambique
- Baselin poliisi
- Norjan Meripelastusyhdistys
- Schleswig- Holstein



4

- Norjan Kuninkaalliset Merivoimat
Maihinnousuveneet (Watercat M 8-18) Suomen lisäksi mm
- Ruotsin Rannikkotykistö (153kpl)
- Itävallan Puolustusvoimat (20kpl)
- Kuninkaallinen Malesian Poliisi (10)
Luotsiveneet (Watercat Pilot) Suomen lisäksi mm
- Ruotsin Merenkulkuhallinto (20kpl)
- Estonian Pilot Ltd 
- Baltic Workboats
- Klaipedan satama
- Longyaerbyn satama (Huippuvuoret)
- Norjan Rannikkohallinto
- Algerian satamahallinto
Työveneet (Watercat Work, Fire Fighting, Oil Recovery) mm
- Merivartiostot
- Suomen Ympäristökeskus
- useat kunnat
- yksityiset
- Norjan Meripelastusyhdistys
- Riian satama
- Saksan Pelastuslaitos

Suunnittelua on tehty Baltic Workboats Ltd:lle partio- ja luotsiveneisiin Viroon, Latviaan, Ukrainaan ja 
Azerbaidzaniin. Vaikuttava lista osoittaa korkeaa ammattitaitoa, hyvää verkostoitumista ja maailmalla 
arvostettua laatua.
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Viikkokokous 25.8.2017
Läsnäolo: omia 16, esitelmän pitäjä

Perustajajäsenemme veli Olavi Puro menehtyi sairauskohtaukseen saaristomökillään Juhannuksen aa-
tonaattona. Pidimme hiljaisen hetken hänen muistokseen. 

Perustajajäsen Kaj Fernström muisteli Olavia. Klu-
bin perustamisenaikaisen  R.I:n presidentin motto oli 
”Rakentakaa siltoja”, tämä sopi erinomaisesti Olavi 
Puroon. Hän oli tasapainoinen, miellyttävä, avulias ja 
aikaansa seuraava. 

Kaj ja Olavi istuivat lounaspöydässä vierekkäin vuo-
sia. Olavilla oli runsaasti juttuja kalateollisuusajasta 
Virossa. Hän oli aito Turkulainen. Vaikka askel jo pai-
noi, Olavi jaksoi kävellä Taidemuseon takaa omalle 
klubilleen hyvien veljien seuraan alkupalaveriin. 

Kaj osui naulankantaan todetessaan lopuksi, että Ola-
vi oli ”Hyvä Rotariveli”.

Esitelmän aiheena oli Suomi 100 -teemaan liittyvä Suomenhevonen.

 Esitelmän pitäjäksi oli saatu todellinen asiantuntija, Turun Hippoksen toimitusjohtaja Roger Johans-
son. Hän on kirjoittanut Turun Hippoksen 100-vuotishistoriikin.

Suomen kalliomaalauksissa ei ole hevosaiheita, maailmalta niitä löytyy. Hevonen on tullut Suomeen 
sekä lännestä, että idästä. Ensimmäiset kuolaimia ja valjaita sisältäneet hautalöydöt ovat n 1 500 vuoden 
takaa. Vähitellen läntinen ja itäinen kanta sekoittuivat ja kehittyi alku Suomenhevoselle. Pieni ja sitkeä 
suomenhevonen sai runsaasti mainetta Ruotsin sodissa 1600- ja 1700- luvuilla. Määrätietoista jalostusta 
ei tapahtunut ennen 1800-luvun loppupuolta.

Vuonna 1830 annettiin läänien kuvernööreille julkisia varo-
ja orien ostamiseen, syntyi Ruunun ori järjestelmä (Kruunu 
eli valtio). Ensimmäinen yritys loppui siihen, kun hyvät orit 
myytiin eteenpäin, pääosin Venäjälle.

Hevosjalostuksen kohentamiseksi tilattiin Ruotsista avuksi 
eläinlääketieteen professori G.W. Sjöstedt. Hän ehdotti Ruu-
nun ori -järjestelmän elvyttämistä ja Valtionajoja- kilpailu-
ja, joissa hyvillä palkinnoilla houkutellaan parhaita hevosia 
kilpasille aluksi jääradoille. Ensimmäiset Valtionajot järjes-
tettiin v 1865. Osallistuneet orit ja tammat kirjattiin tilastol-
lisiin taulukoihin. Ensimmäinen ravirata perustettiin Oulun-
kylään v 1884. Suomenhevosten kantakirja avattiin v 1907.

Raviurheilun keskusjärjestöksi perustettiin Suomen Ravi-
rengas v 1919. Suomen Kuninkuusravit perustettiin Lahdes-
sa v 1924. Totopeli aloitettiin v 1928.
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Hevonen ja sota
Ennen sotia hevonen oli merkittävin logis-
tinen liikuttaja Suomessa. Vuonna 1939 
maassamme oli 350 000 hevosta ja 27 000 
autoa. Nyt hevosia on 74 000 ja autoja 3 
050 000! Sotien aikana siviilistä otettiin 
sotilaskäyttöön yhteensä 72 000 hevos-
ta. Otto tapahtui hevosottolautakuntien 
toimesta. Ottokelpoisia olivat 5-18 vuo-
tiaat hevoset. Kantakirjahevosia ei otettu. 
Talvisodan päätyttyä hevoset kotiutettiin 
kyntö- ja kylvötöihin. Jatkosodan alkaessa 
toteutettiin uusi hevosotto. Jatkosodassa 
taisteluissa, rasitukseen ja tauteihin kuoli 
15 000 hevosta. Hevosten merkitystä so-
dissa ei voida yliarvioida. Maastossa he-
vonen oli korvaamaton, silloinhan Suo-
messa ei juuri ollut maastoajoneuvoja.

Tällä hetkellä suomenhevosella on kolme roolia: ratsastus, ravit, työ. Vuonna 2016 raveissa kilpaili 2 
067 suomenhevosta, startteja oli 18 611 (n 9/hevonen). Kilpailuvoittoja tuli 6 307 636 euroa, mikä 
(3 052 euroa per hevonen. 

Kuvernöörin kuukausikirje no 1
Rotary ratas pyörähtää heinäkuun 1 päivä, uudet toimijat aloittavat klubeissaan, mutta niin tapahtuu 
myös piiritasolla. On aika kiittää edellisen vuoden klubivirkailijoita hyvin tehdystä työstä Rotaryvuon-
na 2016-17. Itse haluan tässä vielä kiittää DG Pentti Aspilaa jolta sain kuvernöörikapulan kouraani So-
merolla 27.6.2017. On hyvä jatkaa, koska piirissämme on asiat hyvässä mallissa, meillä on 60 aktiivista 
klubia ja reilut 2000 aktiivista Rotaria.

Do It Erik’s way
Kuvernöörinä taidan olla yksi nuorimmista, tulen edeltäjistäni poike-
ten yritysmaailmasta, yrittäjänä olen ollut vuodesta 1987, joten toden-
näköisesti tuon uuden tavan olla myös piirikuvernööri. Rotarymaailma 
on jo jonkin aikaa haikaillut muutoksen perään ja katson, että sen aika 
on nyt. Vuoden teemamme on MAKING A DIFFERENCE, se miten 
jokainen klubi tai rotari sen toteuttaa, on klubien oma asia. Mutta toi-
von, että asiat klubeissa tehdään uudella tuoreella näkemyksellä. RI 
presidentti Ianin toivetta uusista nuorista jäsenistä ja naisista unohta-
matta. 

Rotaryvuoden kolme tavoitetta:
 Muutos, toiminta ja Ilo ( Difference, Action and Fun) 

1. Muutos: Teemamme Making a difference tarkoittaa, että teemme 
asioita eri tavoin joihin olemme tottuneet, avaamme klubikokouksia ja 

toivotamme niihin mukaan perheenjäsenet ja ystävämme. Otamme uusia paikallisia projekteja vastuul-
lemme ja erityisesti kerromme saavutuksistamme omalle ympäristöllemme. 
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2. Toiminta: Jalkaudumme klubihuoneistamme ja etsimme projekteihimme mukaan yhteistyökump-
paneita. Sellainen voi olla naapuri Rotaryklubi, leijona tai oma suosikkini paikallinen MLL. Meillä 
rotareilla on runsaasti tietotaitoa jota voimme käyttää hyväksemme oman yhteisömme ongelmien rat-
kaisemiseksi. Meidän on muistettava, että ME olemme rotareita, meille muutaman euron ja muutaman 
tunnin uhraaminen esim. syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle ei merkitse paljoa, mutta avunsaajalle 
voi olla elämän käännekohta. 

3. Ilo: Tämä on se tärkein ohjenuora vuodelle 17-18. Jotta pystymme suoriutumaan kohdista 1 ja 2, pitää 
klubeissamme olla miellyttävä ja iloinen ilmapiiri. Tehdään yhdessä asioita ja otetaan puolisot ja ystävät 
rientoihin mukaan. Miellyttävä klubikokemus takaa jatkossakin toimivat klubit, meidän tehtävämme ei 
ole lopettaa Rotaryaatetta, vaan jättää se tuleville sukupolville. 

Fun :Terveiset Atlantasta
Kesäkuun puolessa välissä oli jälleen Rotarymaailman päätapahtuma, Conventio. Tällä kertaa Atlantas-
sa jenkkilässä. Meidän piiristä oli mukana itseni ja vaimoni Sirpan lisäksi 4, DG Pentti Marikan kanssa 
ja Turusta Hanna-Maija ja Tapio. Hyvä iskuryhmä, ja meille kaikille kokemus oli varmasti ikimuistoi-
nen. Ensi vuonna Conventio on Kanadan Torontossa, mutta sitten tapahtuma tuleekin lähelle, eli saksan 
Hampuriin. Kannattaa siis laittaa jo kalenteriin. Atlantassa mukana oli yli 40 000 Rotaria!!

Tapahtumia aamusta iltaan, ja laidasta laitaan. Mieleenpainuvin oli toki General -sessio, jossa puhujana 
oli yksi maailman suurimmista vaikuttajista, Bill Gates, hän puhui meille mm. Poliosta. Hänen viestinsä 
oli selvä: Polio projekti viedään maaliin asti ja nyt kun olemme loppusuoralla, lupasi hän laittaa pottiin 
450 miljoonaa dollaria omasta säätiöstään, jos me Rotarit keräämme 50 miljoonaa. Samassa tilaisuudes-
sa Kanadan valtio lupasi 100 ja meidän oma EU:mmekin 55 miljoonaa tähän projektiin. Kuvia tapahtu-
masta löydät vaikka piirimme facebook sivuilta. 

Action: Stipendin haku aika TÄRKEÄÄ !
Tulen syyskokouksessa jakamaan 4 kpl talousarvioni mukaisesti 500e stipendiä. 

Kohderyhmä:
Nuorison syrjäytymisen estämiseen tähtäävä projekti, hakija/saaja voi olla Rotaryklubi tai rotaryklu-
bin ehdottama yksityishenkilö/yhteisö joka on ansiokkaasti toiminut syrjäytymisen ehkäisemiseksi .

– Hakuaika alkaa heti ja päättyy 1.9.2017, saajat julkistetaan ja stipendit jaetaan piirin syysseminaa-
rissa 9.9 .2017 Loimaalla. 

– Kaikki hakemukset suoraan minulle osoitteeseen espaca63@gmail.com, minulta saa myös aiheesta 
lisätietoja. 

Muutos:
Minulta kysellään hyvinkin usein Rotarymerkin käytöstä, jos ja kun ei kuulu ihmisryhmään, joka kulkee 
aamusta iltaan pikkutakki päällä. Vuodelle 17-18 otetaan uusi löyhempi ohje tuohon. 

Rotarymerkki: Pitää olla aina puettuna, mutta merkin voi kiinnittää kaulukseen tai rinnankohdalle ha-
luamalleen paikalle. Atlantan kokouksessa seurailin tätä merkkiasiaa hyvinkin tarkkaan, samoin oli San 

Diegossa Kuvernöörien koulutuksessa. Atlantassa korkeintaan 5 % oli pukeutunut pikkutakkiin tai vas-
taavaan Lady -lookkiin. Muut mennä vilistivät hyvinkin kirjavasti T- paidan, pikeen, topin … kanssa, 
mutta kaikilla oli Rotarymerkki rinnuksissaan. Siis kannetaan sitä ylpeästi myös kesällä. 
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Vuosi 2017-18 toi runsaasti uusia nimiä piirimme komiteoihin, lukekaa matrikkeli huolella läpi, ottakaa 
yhteyttä komiteoiden jäseniin, he ovat siellä teitä varten, ei matrikkelia varten. Erityisesti kiinnittäkää 
huomiota Nuorisovaihtokomiteaan, jossa on uusi tiedottaja PAG Terhi Valkeejärvi, hän vastailee nuori-
sovaihtoon liittyvissä ongelmissa ja hän lähettääkin ensitöikseen seuraavan terveisen klubeihin. 

Muistutuksena kaikille nuorisovaihtoasiamiehille (YEO) ja Pressoille, että piirimme syksyn YEO-kou-
lutusten päivämäärät ovat jo kalenterissa: 30.8 1017 ja 21.9. 2017 (paikkakunnat ilmoitetaan myöhem-
min) 

Jokaisesta klubista, joka lähettää tai vastaanottaa vaihto-oppilaita, on yhden nuorisovaihtotiimiläisen 
käytävä kauden aikana koulutuksessa, jotta piirimme säilyttää sertifioinnin tehdä tätä loistavaa vaihto-
oppilastyötä. Asiat muuttuvat, joten on tärkeää, että pysymme tässä(kin) ajan tasalla. Mistäkö löytää sen 
kalenterin? 

Juu, www.rye.fi -kaiken kattava nettisivu kaikkeen nuorisovaihtoon liittyvään! Ihan etusivulta alareu-
nasta löytyy myös kalenteri. Samaisesta opuksesta löytyy muitakin NV-asiaan liittyviä päivämääriä. 
Tätä sivua kannattaa myös mainostaa nuorille, joita vaihtoon lähteminen kiinnostaa. Viiden pisteen 
vihjeenäni: halulomakkeissa on myös paljon tietoa.

Hyvää vauhdikasta kesää kaikille piirimme rotareille ja nähdään kesän tapahtumissa, minut tapaa ai-
nakin Turussa 23.7 Tall Ship tapahtumassa ja elokuun 5. päivä järjestettävässä Rotary Rallyssa, joka 
tänä vuonna on toki nimeltään Governor rally. Syysseminaari Loimaalla 9.9 on tarkoitettu jokaiselle 
piirimme Rotarille, kaikki mukaan. 

30.6.2017 Tammenkanto saaresta DG Erik Stenström

PS. Tässä postituksessa on liitteenä tulevan klubivierailuni agenda hallituksen kokoukseen. 
Tutustukaa siihen. 

Kirjeeni on tarkoitettu jokaisen rotarin kuultavaksi, 
joten toivon ,

että kirjeeni luetaan seuraavassa mahdollisessa klubikokouksessa. 

Elokuu ja Rotary Rally lähestyy. Rallyn startti on Alastaron moottoriradalta 5.8.2017 klo 10.00 (paikalle 
klo 9.30). Reitti kulkee Loimaan kautta Somerolle. Luvassa on koko päiväksi toimintaa, eli kaikki mu-
kaan vaikka ei harrasteautoa omistaisikaan. 

Rotaryvuoden ensimmäinen kuukausi on nyt takanapäin – hyvässä muistissa on Turussa ollut Tall Ship 
Race, jossa rotarit kelluivat omalla paatilla purjelaivoja ihastellen, (kuvia tapahtumasta löytyy piirin 
Facebook-sivuilta). Suuri kiitos järjestäjille, uusi Itämerikomitea aloitti vahvasti ja odotan mielenkiin-
nolla heidän seuraavaa siirtoaan. 

Siitä tulikin mieleeni, että naapuripiirin 1420 järjestämä Silakkasoutu lähestyy (1.10.2017) ja sinne 
kaipaan vielä 6 soutajaa. Minulle saa ilmoittautua ja toki mahdollisimman pian. Kirkkoveneessä on 
yhteensä soutupaikkaa ja minä pidän peräsimestä kiinni. Lähtö on Finlandiatalon rannasta, kierretään 
Skatta ja rantaudutaan kaupungintalon edessä Kolera-altaaseen. Perinteisesti stadilaiset ovat tarjonneet 
safkan soudun päätteeksi kaupungintalolla. 

Kulut ovat luokkaa 80 e + kyydit suurelle kirkolle. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä Helsinki 
mereltä.

Kuvernöörin kuukausikirje no 2
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Jäsenyys
Elokuu on jäsenyyskuukausi ja odotankin että jokainen piirimme rotari pyytää ystäväänsä liittymään 
tähän maailman parhaaseen palveluyhteisöön. Palvelu itsekkyyden edelle on reilu satavuotinen tee-
mamme, meidän tehtävämme on jatkaa tuota perinnettä. Tulen piirikonffassani palkitsemaan 3 parasta 
klubia, jotka ovat saaneet jäsenmääräänsä kasvamaan. 

Do it Erik’s way 
Meillä on maailmanlaajuinen projekti, jonka RI Presidentti Ian on meille antanut: Jokainen rotari istut-
taa yhden puun. Meille suomalaisille puun istutus ei ole kovinkaan kummoinen ponnistus, joten piste-
tään klubeissa paremmaksi. *Julkistan nyt uuden kilpailun: *Klubi joka todistettavasti istuttaa eniten 
puita, saa piiriltä PHF tunnustuksen huhtikuussa piirikonferenssissa. On monta tapaa istuttaa puita, 
mutta kannattaa olla yhteydessä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen.

Muistutuksena!
 1. Edellisessä kirjeessäni kerroin palkitsevani 4 nuorten parissa tapahtuvaa projektia 500 euron stipen-
dillä. Nuo palkitut julkistetaan piirin syysseminaarissa Loimaalla 9.9.2017. Odotan lisää hakemuksia! 

2. Syysseminaarissa julkistetaan myös piirimme vesistökirja, jossa voimiaan säästämättä kirjan päävas-
tuullinen Erkki Luumi on ravannut ympäri piirimme jokia ja järviä, kuvaten kaikkea mahdollista liikku-
vaa. Hän kuitenkin tuskailee kirjan rahoituksen kanssa, ja kaipaa yrityksiä jolle vesistömme hyvinvointi 
on tärkeää, sponsoroimaan kirjaa. Yritys, joka kirjaa sponsoroi, saa toki kirjaan mainoksensa, mutta 
sitäkin enemmän mainetta ja kunniaa. Erkin yhteystiedot löytyy matrikkelista. 

3. Katse Rotaryvuoteen 2020-21. Piirikuvernöörin haku alkaa nyt ja päättyy 1.12.2017. Joulukuussa 
tulen kutsumaan piirikuvernöörinvalinta-komitean kokoon. Siinä kokouksessa käsitellään hakemukset 
ja valitaan kuvernööri Rotaryvuodelle 20-21. Valintakomiteaan kuuluu itseni lisäksi kaksi PDG:tä piiri-
neuvostosta sekä PETS tapahtumassa arvotut 4 klubia piirimme alueelta. 

ILMOITTAUDU HETI SYYSSEMINAARIIN! 
Yksikään piirimme Rotary ei voi olla osallistumatta Syysseminaariin, jossa ohjelma on hyvinkin tiuk-
kaa Rotarytietoutta ja väliajat jopa kuvernööriä kauhistuttavaa viihdettä. Vakavasti puhuen, ilmoittau-
tuminen syysseminaariin on käynnissä, nyt on ainutlaatuinen tilaisuus osallistua uusittuun Rotarysemi-
naariin. 

Oletan että jokaisesta piirimme klubista osallistuu vähintään kolme henkilöä. Ohjelma löytyy piirimme 
sivustolta, ja uusitusta seminaari-ilmeestä vastaa Loimaan klubi. Tätä seminaaria ei kannata jättää ko-
kematta. 

R.I:n presidentti 2017-18
Otteita Rotary Nordenin 4/2017 artikkelista ”The Social Networker”

Uusi presidentti on australialainen kirjanpitoyrityksen johtaja Ian H.S. Riseley. Hän tuli rotarytoimin-
taan mukaan osallistumalla perustajajäsenenä Sandringhamin uuden klubin perustamiseen. Hän on 
myös aktiivinen meripartiolainen, urheiluseurojen ja koulukomiteoiden jäsen ja osallistuu ahkerasti 
paikkakuntansa sosiaaliseen elämään. Näistä toimista Australian hallitus  palkitsi v 2006 hänet Medal 
of the Order of Australia- kunniamerkillä.

Rotaryssä hän teki aikanaan paljon työtä, jotta naiset hyväksyttäisiin jäseniksi. Hänen vaimonsa Juliet 
oli perustamassa Hamptonin rotaryklubia ja oli sen ensimmäinen presidentti v 1995. Riseley korostaa 
ilon merkitystä rotarytoiminnassa, mutta tärkeää on, että rotarit todella vaikuttavat joka puolella po-
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sitiiviseen muutokseen maailmassa. Hän kannattaan joustavuutta 
klubien toiminnassa. Rotaryn ideoiden markkinoinnin eteen olisi 
tehtävä enemmän töitä. 

Hän peräänkuuluttaa sitä, että koetettaisiin mitata rotarien ja klu-
bien tekemän työn arvo. Hänen visionaan on pyytää jokaista 35 
000 klubia raportoimaan, kuinka paljon rahaa käytetään toimin-
taa tai lahjoitetaan ja paljonko vapaaehtoistyötunteja kertyy. Näin 
klubit voisivat konkretisoida työnsä arvon.

Rotary Nordenin (nro 4/2017) viiden sivun artikkelissa uudesta 
presidentistä häntä kehutaan ihmisläheiseksi, idearikkaaksi, roh-
keasti kantaa ottavaksi, todelliseksi rotaryn esikuvaksi. Hän on 
myös hyvä kuuntelija, ihminen, jolta tullaan kysymään neuvoa.

Kilpailun päätteeksi Hahto ja Kaamanen pääsivät 
kohottamaan Kultaisen putterin voiton merkiksi.
Voittajien on helppo hymyillä.

Rotary Piirin 1410 Golfmestaruus
Rotary Piirin 1410 Golfmestaruus pelattiin tänä vuonna todella upeassa säässä kauniilla ja hyväkuntoi-
sella Naantalin Kultaranta Golfin kentällä lauantaina 2.9.2017.
 
Tänä vuonna, hyvän markkinoinnin johdosta, kilpailuun osallistui 27 paria, 54 pelaajaa  tavoittelemaan 
kiertopalkintoa Kultaista putteria. Osallistuja oli yli tuplaten se, mitä aiempina vuosina.
 
Kilpailun päätteeksi Hahto ja Kaamanen pääsivät kohottamaan Kultaisen putterin voiton merkiksi. 
Voittotulos tänä vuonna oli 70 netto lyöntiä (slope 12). Toiseksi kilpailussa sijoittautui pari Kohtala 
Pertti ja Salo Aarne tuloksella 73 (slope 9). Kolmassija meni parille Honka Jari ja Oksanen Juha tu-
loksella 75 (slope 10). Neljässija meni parille Lappi Jyrki ja Korhonen Jukka tuloksella 75 (slope 11). 
Viidenneksi kilpailussa sijoittautui pari Hellsten Mika ja Kasi Antti tuloksella 76 (slope 10).
 
Kilpailussa jaettiin myös erikoispalkinnot. Pisin drive 
väylällä 8: Forsström Jari. Lähimmäs lippua väylä 13: 
Ilkka Koota 3,20 m.
 
Järjestelytoimikunta Tarmo Hahto, Jussi Kaamanen 
ja Markku Seppänen olivat saaneet hyvin palkinto-
ja kerätyksi palkintopöytään. Ensimmäiselle sijalle 
SportServicestä saadut Matkabägisuojat päätettiin 
siirtää arvottavaksi, kun voittajapari selvisi. Useita 
muita palkintoja jäi myös arvottavaksi, joka lämmitti 
huomattavasti osallistujien mieltä.
 
Kaiken kaikkiaan järjestäjät saivat lukuisia kiitoksia 
hyvin järjestetyistä kilpailuista. Näiden tunnusten 
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jälkeen on mukava lähteä järjestelemään seuraavan vuoden kisoja, kun konsepti on käytännössä testattu. 

Suurella todennäköisyydellä kisat järjestetään samassa paikassa ja samalla kaavalla. Tämän vuoden 
järjestelytoimikunta toivoo, että ensi vuoden kisoja järjestämään lähtisi useampi klubin rotari. 

Tässä on meille loistava tilaisuus korjata klubin kassaa, kun tämän vuoden kilpailut tuottivat ~600 ei. 
Tuottoa tulisi käyttää klubin jäsenten golfilmoittautumisiin tulevien vuosien kisoihin (Piirin kisat, SM 
kisat,  Pohjois-Maiden mestaruus)
       
          (Jussi Kaamanen)

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen
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Tervetuloa Turun rotarit katsomaan, kun
Seitsemän veljestä palaa Turun Kaupunginteatteriin torstaina 

9.11.2017 klo 19
Esitys saa ensi-iltansa 3.11.2017 

Aleksis Kiven Seitsemän veljestä palaa Turun Kaupunginteatterin lavalle 
Lauri Maijalan uutena ohjauksena uudistettuun ja upeaan teatteritaloon. Viimeksi 
Jukolan veljekset seikkailivat Turun Kaupunginteatterissa 1970-luvulla, jolloin 

Kalle Holmbergin ohjaama legendaarinen esitys rikkoi katsojaennätykset. 

Teksti: Aleksis Kivi, dramatisointi ja ohjaus Lauri Maijala. Veljeksinä nähdään Mar-
kus Järvenpää, Paavo Kinnunen, Eero Milonoff, Joel Mäkinen, Olli Rahkonen, Jonas 
Saari ja Joonas Saartamo. Näyttelijät Ulla Koivuranta ja Petri Rajala esittävät näytel-
män kaikki muut roolit. 

”Nyt ei haeta yhtä mölisevää porukkaa, vaan olen hakenut ennen kaikkea yksilöitä. 
Kaikki seitsemän ovat hirvittävän älykkäitä ja tarkkoja näyttelijöitä, ja toivon, että 
heistä syntyy paras mahdollinen ryhmä”, Maijala toteaa roolituksesta. 

Maijala paljastaa myöhemmin keväällä, kuka näyttelijöistä tulkitsee kunkin veljeksen 
roolin. ”Seitsemän veljestä on tarina pojista, jotka ovat jääneet äidittömiksi ja isät-
tömiksi. Voi siis ajatella, että vanhempien hahmot peilautuvat kaikkiin heidän tapaa-
miinsa henkilöihin”. 

 Maijala kertoo. ”Kyse on myös veljesten yksinäisyydestä. Turun Kaupunginteatterin 
valtavaa näyttämöä ei täytetä väkijoukoilla, vaan keskiössä ovat veljekset ja heidän 
väliset suhteensa. Veljillä ei ole kuin toisensa.”

Liput 40 € (norm. hinta 39 €) – hinta sisältää vaatemaksun ja 5 € osuuden klubi-
en kesken sovittavaan hyväntekeväisyyskohteeseen. 

Sitovat lippuvaraukset 
30.9.2017 mennessä kirsis-

torckovius@gmail.com

Vahvista myös, oletko kiinnostu-
nut yhteisestä väliaikatarjoilusta 
– syksyn näytösten väliaikatar-
joilun myynti alkaa toukokuus-
sa.

Yhteistyöterveisin RK Turku 
Aboa Nova


