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Hyvät veljet.

Rotaryvuoteni klubipresidenttinä päättyi ketjujen vaihtoon 16.6.2017 Turun Pursiseuran ravintolassa Ruissa-
lossa. Koska paikalla oli murto-osa jäsenistöstämme, otan tähän siellä pitämäni puheen pääkohdat.

Rotaryvuosi on kohta päättymässä, on aika kiittää kuluneesta vuodesta sen onnistumiseen vaikuttaneita 
veljiä, troikan Timo Aalto-Setälää ja Pekka Rinnettä. Veteraani-ikäinen kolmikkomme onnistui mielestäni 
aika hyvin (aika on merikarvialainen superlatiivi)!

Kiitokset myös rahastonhoitaja Jarkko Toivoselle, nuorisovaihtoasiamies Petri Kannistolle sekä Risto Hur-
meelle, Tuomo Hirvoselle ja Merja Hirvoselle Aviisin erinomaisesta toimittamisesta. Varsin harvalla, jos 
yhdelläkään muulla klubilla on näin tasokasta kuukausijulkaisua!

Kiitos myös Joulumusiikkitoimikunnalle sekä klubihallituksen muille jäsenille aktiivisesta osallistumisesta 
kokoukseen. Vielä erikseen mainitsen veli Pekka Mäkisen, joka on ansiokkaasti toiminut kokouksen tekni-
senä sihteerinä, varsinaista sihteeriähän meillä ei käytännössä ole ollut.

RYLA-johtamiskoulutuksessa oli klubillamme järjestämisvastuu, se onnistui erinomaisesti.  Kiitos tästä 
Antti Kasille, Juha Pirttisalolle, Jarkko Toivoselle, Heikki Painilaiselle ja Jarkko Heinoselle.

Klubihallitus on päättänyt myöntää PHF-tunnus-
tuksen past presidentti Kyösti Jääskeläiselle, Sekä 
PHF-mitalin safiirilla nuorisovaihtoasiamies Pet-
ri Kannistolle kiitokseksi ansiokkaasti hoidetusta 
vaihto-oppilastoiminnastamme.

Nyt luovutan presidentin ketjut ja Aviisin pääkir-
joitusvastuun kaiken muun vastuun ohella Ant-
ti Kasille sekä osavastuun Juhani Pirttisalolle ja 
Jarkko Toivoselle.  

Toivotan kaikille veljille aurinkoista kesää!  
 Antti Mäkelä Past klubipresidentti

Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 6/2017

2. 6.2017 - 16.6.2017
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Valta vaihtuu...
Uusi klubipresidentti alustaa tulevaa...

Kiitän Antti Mäkelää ja koko ”trioa” Aalto-Setälä – Mä-
kelä – Rinne tosi hienosti vedetystä rotary-kaudesta. Sii-
tä liikkuu hyvä tarina. Klubikokousten ohjelma on ollut 
tasokasta ja kiintoisaa.  

Seuraavien kausien trio Kasi – Pirttisalo – Vuorinen sai 
hyvää harjoitusta ja innostusta nuorten kykyjen koulu-
tusprojektista RYLA. 

Viime keväänä oli meidän klubin vuoro vastata perin-
teisen ohjelman tuottamisesta. Rotary Youth Leadership 
Award on myös tosi hyvä rotary -tarina.

Perustekemisemme on hyvällä tasolla samoin kuin tie-
dotus. Nyt on tämän trion vuoro tarttua viestikapulaan 
ja haasteeseen nostaa aktiviteettia ja rekrytoida veljes-
kuntaamme nuorempaakin voimaa. Maskuliiniselle 
kannalle päädyimme tämänkin kevään jäsenpolitiikan 
suhteen. Tutka pyörimään!   

Syksyn kokousohjelma alkaa Suomalaisella Pohjalla perjantaina 18.8. klo 11.45. LAITA AL-
LAKKAAN. Jäsenkyselyssä nostettiin yhdeksi poissaolojen syyksi vaikeus irrota klubilounaalle 
kesken työpäivän. 

Perjantaina 6.10. aloitamme ainakin loppusyksyn kestävän kokeilun rotary -brunch. Pohjan ovet 
aukeavat 08.00 ja kokousohjelmaa on 8.15- 9.15.

Ohjelman sisällöstä viestitämme tarkemmin elokuun alussa, kun väki on lomien jälkeen parem-
min kuulolla. Ennakkotietona kerron, että ohjelmakartassa alkaa olla hyviä nimiä, joilla on sekä 
näkemystä että innostuksen paloa. 

Kohdataan joka kerta iloisella ilmeellä oli meitä sitten 22 tai 42. Trion tavoitteena on virittää 
tämä hetki viikosta niin, että jokainen lähtiessään sanoo (hiljaa itsekseen) ”olipa hyvä, että pidin 
tästä rotary-merkinnästä taas kiinni”. 

        Hyvät veljet, hyvää kesää
        Antti Kasi 

Kohti Rotary -kautta 2017 - 2018
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Viikkokokous 2.6.2017

Henkilöstöä on n 2 700. Rajavartiolaitoksen upseerit suorit-
tavat samat kurssit kuin Puolustusvoimien upseerit.
Rajavartiolaitoksen tehtäväkenttään kuuluu
1. Rajaturvallisuus
- rajatarkastukset
- rajojen valvonta
- rikostorjunta ja -tutkinta
- ulkomaalaisvalvonta
- tullitehtävät
- kiireelliset poliisitehtävät
- alueellisen koskemattomuuden valvonta ja puolustus-
valmius
2. Merellinen turvallisuus
- etsintä- ja pelastustehtävät
- merellisen ympäristön valvonta
- vesiliikenteen, kalastuksen ja metsästyksen valvonta
- alusöljypäästöjen valvonta
- öljyntorjunta

Läsnäolo: omia 17 + esitelmän pitäjä

Esitelmä:
Länsi-Suomen Merivartioston apulaiskomentaja, komentajakapteeni Kalle Osola, aiheena 

Ajankohtaista Rajavartiolaitoksesta
Rajavartiolaitokseen organisaatio
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3. Sotilaallinen maanpuolustus
- Rajavartiolaitoksella on sodan ajan organisaatio, suunni-
telmat, koulutus ja varustus
Länsi- Suomen Merivartiostossa työskentelee n 270 hen-
keä. Sen vastuualue ulottuu Torniosta Nauvoon. Vartiostoon 
kuuluu 5 keskusasemaa (Virpiniemi, Vallgrund, Pori, Nauvo 
ja Äland) sekä 8 merivartioasemaa (Kemi, Kalajoki, Kokko-
la, Kaskinen, Rauma, Hiittinen, Susiluoto, Kökar).

Merivartiostoilla on monipuolinen alus- ja venekalusto ml 
ilmatyynyaluksia. Vartiolentolaivueen Dornier- valvonta-
koneet ja Super Puma helikopterit avustavat merellisissä 
toiminnoissa. Vartiolaiva Merikarhu on pitkään toiminut 
Välimerellä monikansallisella miehistöllä laittoman maa-
hantulon valvonnassa.

Suomalainen viranomaisyhteistyö on ainutlaatuista maa-
ilmassa. Rajavartiolaitoksella, tullilla ja poliisilla on pääl-
lekkäisiä toimivaltuuksia, joten ne voivat tukea toisiaan ja 
tarvittaessa ensimmäiseksi ehtivä hoitaa homman. Myös 
merelliset toimijat (RVL, Trafi, Puolustusvoimat ja Liiken-
nevirasto) ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä METO:n puitteissa. Kaikilla METO-toimijoilla on yhtei-
nen tilannekuva.
FRONTEX on Euroopan Unionin rajaturvallisuusvirasto. Suomi on 10 vuoden ajan lähettänyt henkilös-
töä ja kalustoa Frontex:n operaatioihin. Suomen panos on maan kokoon nähden huomattava.

Suomen turvallisuusympäristö on muutoksessa
- tilanne Euroopassa on muuttunut perusteellisesti
- voimapolitiikka on palannut, eikä ole ohimenevä ilmiö
- Venäjän ulkopolitiikka ja talousongelmat
- Lähi- Idän ja Pohjois-Afrikan tilanne vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen
- jännitteet ja sotilaallinen aktiivisuus Suomen lähialueilla, hybridivaikuttaminen

Sisäistä ja ulkoista turvallisuutta ei voi enää erottaa. (Sisäisen turvallisuuden selonteko 2016)
Suomen rajatilanne alkuvuonna 2017

- tammi-huhtikuussa itärajan yli matkusti 2 747 000 matkustajaa, 30% vähemmän kuin 
 huippuvuonna 2013
- RVL käännytti tai epäsi maahantulon 394 henkilöltä (367/2016)
- RVL aloitti tammi-huhtikuussa 1503 esitutkintaa (paljastinlaiterikkomus/553, 
 ajoneuvorikkomus/167, ulkomaalaisrikkomus/143).

Laittomia maastorajan ylityksiä vähän. Venäjän Rajavartiopalvelu toimii tehokkaasti niin halutessaan!

Euroopan siirtolaiskriisin syitä
- Arabikevään epäonnistuminen
- sodat Syyriassa, Irakissa, Libyassa, Jemenissä, Etelä-Sudanissa, Afganistanissa
- kuivuus Saharan eteläpuolisissa maissa
- elintasoerot
- taakanjaosta sopiminen EU:ssa
- ym,ym
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Tilastot huippuvuodelta 2015 osoittavat että
- Suomeen suuntasi 32 500 turvapaikanhakijaa 
 (1. Irak, 2. Afganistan, 3. Somalia)
- Ruotsiin 156 000
- Saksaan 440 000
- EU yhteensä 1,3 milj (1. Syyria, 2. Afganistan, 3. Irak)

Tilanne maassamme on normalisoitunut muutamaan sataan 
turvapaikanhakijaan kuukaudessa. Euroopassa merkittävin 
reitti on Libyasta ja Egyptistä Välimeren yli Italiaan. Turkin 
reitti on hiljentynyt.

Voidaanko jotain tehdä
- sisärajavalvonnan ja -tarkastusten tehostaminen
- Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistukset
- turvapaikkamenettelyn yksinkertaistaminen ja 
 nopeuttaminen
- yhteiset menettelytavat
 tiukemmat säännöt väärinkäytösien estämiseksi
- yhdenmukaiset säännöt turvallisista lähtömaista
- YK:n osuus , turvallisuusneuvoston aktivoiminen
- Suomen mahdollisuudet vaikuttaa rajalliset (RH) Komentajakapteeni Kalle Osola

Kuva vaihtokokouksen harvalukuisesta joukosta.
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Viikkokokous 9.6.2017

Läsnäolo: omia 16, vieraita 1 + esitelmän pitäjä

Presidentti kommentoi Britannian vaalitulosta muutamalla 
sopivalla suomalaisella sananlaskulla
- aika aikaansa kutakin sanoi pässi kun päätä leikattiin
- ylpeys käy lankeemuksen edellä
- tyhmyydestä sakotetaan.

Hallitus kokoontui ennen klubikokousta. Rotarysäätiölle pää-
tettiin lahjoittaa perinteinen 1000USD. Syyskaudella kokeil-
laan aamukokoustamista. Kokeilu alkaa 6.10. Kokoukset pi-
detään Pohjalla ja ne alkavat 08.15. Tarjolla on vahvennettu 
aamiainen. Asiasta tulee tietoja myöhemmin.

Forum Marinumin toimitusjohtaja kommodori 
evp Tapio Maijala. 

 ”Mitä kaikkien tulisi tietää NATO:sta”

Hän oli Merivoimien Esikunnan henkilöstöpäällikkö, kun 
suunniteltiin siirtoa Lauttasaaresta Heikkilään. Heikkilässä 

hän oli Merivoimien operaatiopäällikkö. Ura jatkui Saaristomeren Meripuolustusalueen komenta-
jaksi. Tästä tehtävästä Maijala siirtyi Brysseliin Suomen apulaissotilasedustajaksi NATO:ssa vuosik-
si 2011-14. Forum Marinumin tehtävään hän on pätevöitynyt käymällä museologian kurssin Tam-
pereen Yliopistossa.

1.      Artikla 5 on kaiken perusta. Nato perustettiin vuonna 1949 vastapainoksi NL:n läsnäololle keski-
Euroopassa. Kyseinen perussopimuksen artikla ei juridisesti anna automaattisia turvatakuita, mutta 
oleellista on jäsenmaiden keskinäinen solidaarisuus ja sitoutuminen avun antamiseen.

2.      Naton on puolustusliitto (ei sotilasliitto). Naton päämajassa siviilit päättävät ja sotilaat ovat neu-
vonantajina. Naton jäsenmaat eivät ole luovuttaneet päätösvaltaa 
Naton elimille. Naton päämajassa pääsihteerin toiminta tukee 
(vain) sihteeristö. Kaikki päätökset tehdään konsensuksella.

3.      Tavoitteena on 2% puolustusbudjetit. Taakanjaon tasapuoli-
suus tai sen puute on ollut keskustelun aiheena jo pitkään. Par-
haillaan laaditaan mittaristoa 2%:n tavoitteen laskemiseksi niin 
että mm suorituskyvyt ja operaatioihin osallistuminen otetaan 
huomioon.

4.      Nato – Venäjä yhteistyö ja vuoropuhelu ovat olleet tärkeitä 
Natolle. Nato on halunnut pitää Venäjän ”lähietäisyydellä”.

5.      Naton – EU yhteistyö on toiminut hyvin virkamiestasolla, 
mutta Kypros-Turkki asetelma on hankaloittanut yhteistyötä 
poliittisella tasolla. Yhteistyössä päästänee uudenlaisessa tilan-
teessa eteenpäin.

6.      Krimi muutti kaiken. Tuli yllätyksenä. Berliinin muurin murtumisen jälkeen 1990 –luvulla alka-
nut ”kriisinhallinnan” ajanjakso päättyi 2014. Nato on reagoinut uuteen tilanteeseen hyvin nopeasti ja 
päättäväisesti. Artikla 5:n mukainen toiminta on jälleen tärkeä osa suunnittelua ja harjoittelua.
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Viikkokokous 16.6.2017 ”vaihtokokous”
Vaihtokokous pidettiin Ruissalossa Turun Pursiseuran paviljongilla. Paikalla oli 16 veljeä ja 6 avec. 
Jarkko Toivonen oli järjestänyt bussikuljetuksen torilta.

Tilaisuutta juhlisti Maarian VPK:n yh-
deksänmiehinen orkesteri, joka soitti 
meidän ikäisillemme sopivaa musiikkia.

Presidentti Antti Mäkelä kiitti johtot-
roikkaa onnistuneesta vuodesta, kiitok-
sia saivat myös rahastonhoitaja, nuo-
risovaihtoasiamies, Aviisin toimitus, 
Joulumusiikkitoimikunta, tekninen avus-
taja Pekka Mäkinen ja RYLAjohto.

Perinteiseen tapaan vaihtokokouksessa 
jaettiin PHF-arvoja. Mitalin kaulaansa 
sai pastpresidentti Kyösti Jääskeläinen. 
Nuorisovaihtoasiamies Petri Kannisto sai 
safiirin mitaliinsa. ONNITTELUT!

Presidentin käätyjen vaihdon jäl-
keen uusi presidentti Antti Kasi kiitti 
kaikkia vastuuhenkilöitä menneestä 
vuodesta ja totesi, että klubillamme 
on hyvä tarina, johon kuuluu hieno 
ohjelma ja hieno tiedottaminen. Joh-
totroikkaan kuuluvat Antin lisäksi 
Juha Pirttisalo ja Jarkko Toivonen.

Uusi presidentti kertoo tulevasta 
vuodesta lisää toisaalla Aviisissa. 
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Lopuksi Antti siteerasi Tommy Tabermanin runoa kokoel-
masta 

”Katso pohjoista taivasta”.
”Kaikkea saa tehdä.
Kaikkea pitää tehdä.
Kaikkia ovia pitää tempoa,
kaikkia kuita kurkotella.
On vain yksi ehto,
elinehto:
Värisevää sielua 
ei saa tallata”.

Seuraavaksi Turun Pursiseuran varakommodori Juhani Soini 
toivotti meidät tervetulleiksi ja kertoi Turun Pursiseurasta ja 
Paviljongista. Juhani on ollut seuran jäsen vuodesta 1973 ja 
hallituksessa vuodesta 2006. Hän vastaa juniori- ja kilpailu-
toiminnasta. Hän on kansainvälinen kilpapurjehdustuomari.

Turun Pursiseura on Suomen johtava pursiseura monella 
alalla. Jäseniä on n 1 
600 ja satamassa on ve-
neitä 200-300. Seuran 
jäsenillä on n 650 mat-
kavenettä. Toimintaa on 
ympäri vuoden. Seura 
on iältään 111 vuotta. 
Alueella toimi Suomen 
ensimmäinen siviililen-
toasema. Uusi paviljon-
kirakennus on antanut 
lisää toimintamahdol-
lisuuksia samoin kuin 
täysipäiväinen toimin-
nanjohtaja.
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*Kokemuksia kuluneesta rotaryvuodesta*
Oma kuvernöörikauteni on lopuillaan. Siitä on jäljellä enää ketjujen luovuttaminen Erik Stenströmille 
ja loppuraportin tekeminen. 

Vuosi on ollut antoisa ja täynnä hienoja kokemuksia. Toki se on vaatinut myös panostusta ja käytän-
nössä kaiken vapaa-aikani. Mutta näinhän elämässä usein on: jos haluaa jotain saada, on ensin annet-
tava. Rotaryssä on nostettu esiin, että meidän ei tulisi niinkään kysyä, mitä minä voin saada Rotaryltä, 
vaan mitä minä voin sille antaa. 

On ollut etuoikeus kiertää kaikki piirimme 60 klubia ja tutustua niiden toimintaan. On ollut hieno ha-
vaita että, vaikka ne ovat varsin erilaisia, niillä kaikilla on omaa toimintaa ja halua kehittää sitä. Siksi 
suhtaudun luottavaisesti piirimme toimintaan jatkossa. 

Kokemuksia RI:n Konventiosta Atlantasta
Palasin juuri RI:n Konventiosta Atlantasta, jossa oli mukana noin 40 000 rotaria. Kohtaamiset eri puo-
lilta maailmaa tulevien rotareiden kanssa ja tutustuminen kaikkeen hyvään, mitä Rotary on tehnyt ja 
voi tehdä, antaa uskoa omaan toimintaamme. Rotary voi oikeasti olla sekä palvelemassa ihmiskuntaa 
– kuluneen vuoden teeman mukaisesti – tai tekemässä muutosta maailmassa 

”Rotary: Making a Difference”
Pian alkavan uuden rotaryvuoden teeman mukaisesti. Konventiossa on aina maailman ykkösrivin 
esiintyjiä. Pääpuhuja tällä kertaa oli *Bill Gates*, joka piti erinomaisen esityksen polion hävittämi-
sestä ja vakuutti, että hän on täysillä mukana Rotaryn kanssa kampanjassa. Muita huippupuhujia oli 
mm. näyttelijä *Ashton Kutcher* ja golfikoni *Jack Nicklaus*. Kutcher on perustanut säätiön, joka 
taistelee ihmiskauppa vastaan. Nicklaus puolestaan toimii poliolähettiläänä ja myös hänellä on hyvän-
tekeväisyyssäätiö työnsä tukena.

 Tulevat RI:n Konventiot
Kannustan jokaista piirimme rotaria kerran elämässään osallistumaan RI:n Konventioon. Voin luvata, 
että se kannattaa ja avaa uuden tason Rotaryn toimintaan. Vuoden päästä rotarymaailma kokoontuu 
Torontossa, 23.-27.6. ja 2019 Hampurissa kesäkuun alussa. Laittakaa se jo nyt kalentereihinne, sillä 
sitä lähemmäksi Konventio tuskin tulee lähivuosina. Haastan piirimme klubit siihen, että jokaisesta 
klubista lähtisi ainakin yksi edustaja Hampuriin. 

Tulevaisuuden haasteita
 Kuvernöörivuoteni päättyy, mutta kesäloman jälkeen jatkan innolla rotaryn tehtävissä, aluksi Rota-
rysäätiökomitean puheenjohtajana. Laskin, että meillä on viitisentoista kansainvälistä hanketta, joko 
hiljattain raportoitua, käynnissä tai suunnitteilla olevaa. Monet klubit osallistuvat niihin, mutta haas-
tan niitäkin klubeja, jotka eivät vielä ole mukana, ottamaan reippaan askeleen myös kansainväliseen 
toimintaan, joko hanketoimintaan, ystävysvaihtoon tai muuhun yhteistyömuotoon. 

Rotary on luonteeltaan kansainvälinen, vaikka perustuukin vahvaan paikalliseen toimintaan. Lopuksi 
tahdon kiittää kaikkia piirin ja klubien vastuuhenkilöitä hienosta ja tärkeästä työstänne Rotaryn hyväk-
si! 

Työnne merkityksen ymmärtää nyt, kun on voinut katsoa asioita isommasta perspektiivistä. Toivotan 
kaikille hyvää kesää ja voimia sekä intoa tulevaan rotaryvuoteen! 
Pentti Aspila Kuvernööri, rotarypiiri 1410 // print Post navigation 


