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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 2/2017

3.3.2017 - 31.3.2017

Hyvät  veljet

Rotaryvuodesta on jäljellä enää neljännes, mutta siihen sisältyy useita kiinnostavia tapahtumia omien 
viikkokokoustemme lisäksi. Luettelen ne, jotta voit merkitä ne kalenteriisi.

* Piirikonferenssi on Tammelassa Eerikkilän urheiluopistolla 22.-23.4. Luvassa on kuvernööri Pentti 
Aspilan mukaan ”erilainen piirikonferenssi”. Kokous on avoin kaikille rotareille avec, ilmoittautumis-
ohjeet ovat osoitteessa http:/www.forssarotary.org/piirikonferenssi-2017.html. Klubimme virallinen 
edustaja on Antti Ailio avec. 

* RI:n tuleva presidentti Ian Riseley avec vierailee Suomessa toukokuussa. Hänet voit tavata Tuusulan 
Gustavelundissa la 20.5. tai Tampereella su 21.5. Tamperelaiset ehtivät taas ennen turkulaisia!  Edelli-
sen kerran vastaava Suomen vierailu on ollut muistitiedon mukaan parikymmentä vuotta sitten. 

* EU:n tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ville Itälä esitelmöi Turun rotareille otsikolla ”Eurooppa 
muutoksen kourissa” tiistaina 9.5. Hamburger Börsissä lounaskokouksessa klo 11.30-13.00.

* Oman klubimme vaihtokokous pidetään Turun Pursiseuralla Ruissalossa perjantaina 16.6.
klo 11.45 - 13.00.  Huomaa, että tilaisuus on AVEC! Lisäksi merkitse kalenteriisi jo nyt syyskauden 
tärkein tapahtumamme, perinteinen Joulumusiikki-ilta tiistaina 12.12. klo 18.00.  

RYLA -johtamiskoulutustapahtumaan, jossa klubimme on järjestysvuorossa Turun klubeista, on valittu 
30 nuorta ikähaarukka 20-33, keski-ikä 24 vuotta. Pää-
osalla valituista on jo kokemusta yrityselämästä.  Haki-
joita oli lähes 40. Koulutus pidetään Ruissalon kylpylässä 
22.-23.4.  

Vaikka tapahtuma on vasta edessä, haluan kiittää työryh-
mää Antti Kasi pj., Jarkko Heinonen, Juhani Pirttisalo, 
Heikki Painilainen, Jarkko Toivonen perusteellisesta pa-
neutumisesta. Kaikki on valmista ja todella korkeatasoi-
nen ohjelma odottaa nuoria. 
   Hyvää kevättä! Antti Mäkelä
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Viikkokokous 3.3.2017

Paikalla 21 omaa veljeä vieraileva esitelmöitsijä, professori ja rotariveli Paavo Okko

Klubipresidentti Antti Mäkelä avasi koko-
uksen ja toivotti vierailijan sekä omat vel-
jet tervetulleiksi. Antti ilmoitti, että Anin-
kaisten rotariklubin nettisivut ovat nyt 
valmiit ja antoi ohjeet niihin pääsemisek-
si. Kukaan veljistä ei ollut vielä vieraillut 
klubin nettisivuilla. Monet lupasivat vast-
edes tehdä niin. RYLAan on tullut kolme 
hakemusta, ja valintapäätös tehdään pian.

Professori Paavo Okko: Globaaliset talousnäkymät.
Paavo Okko lausui kiitokset kutsusta tulla kertomaan glo-
baaleista talousnäkymistä niin maailmantaloudessa kuin 
Suomessakin. Hänen mukaansa toive paremmasta on vallal-
la, vaikka näkyvissä onkin monta riskitekijää, kuten brexit, 
Trump ym.

Maailmantalous näyttää nyt parantavan kasvuaan, mutta 
vauhti on silti hidas entiseen verrattuna, sanoi esitelmöitsijä 
ja jatkoi, että vieläkin on tunnistettavissa monta riskiteki-
jää. Trumpin ja brexitin lisäksi meidän on kysyttävä, kuin-
ka kauan Kiina voi kasvattaa kansantalouttaan noin 6 %:n 
vuosivauhdilla. Suomella on sekä tuottavuusongelma että 
rakenneongelma. Meillä on edelleen heikko kustannuskil-
pailukyky sekä julkisen talouden tasapainottamisen tarve. 
Kasvu on kuitenkin käynnissä. Viime vuonna se oli 1,6 % 
ja kasvun uskotaan jatkuvan lähi aikoinakin. Siis parempaa 
näyttää sittenkin olevan luvassa, hehkutti Paavo Okko.

Globalisaation kiivain vaihe on joka tapauksessa ohi, sillä 
maailmankauppa kasvaa hitaasti. Se näkyy Suomen Pankin 
julkaisemista tilastoista. Tuotannon sekä tuottavuuden kas-
vu on hidastunut erityisesti korkean tulotason maissa. Myös 

Suomen nykyinen ongelma on erilainen kuin 1990-luvun lamassa. Maailmantalouteen SP ennustaa to-
sin lievää kasvun paranemista: 2016 kasvu 3,1%; 2017 kasvu 3,5% ja 2018 kasvu 3,6%. Euroalueella 
luvut olivat: 2016 kasvu 1,7%; 2017 kasvu 1,7% ja 2018 kasvu 1,8%.

Viime aikoina luottamus talouskehitykseen on vahvistunut, totesi professori, mutta lisäsi, että jatkuvan 
laajenemisen ja syvenemisen vaihe on nyt vääjäämättä ohi. Brexitin myötä joudumme kysymään, ol-
laanko tässä luomassa todella uusia kaupan esteitä vai tapahtuuko Britannian irtautuminen vain poliitti-
sella tasolla siten, että sisämarkkinat säilyvät ja vain ihmisten liikkumista rajoitetaan. 
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Ainakaan toistaiseksi tällainen järjestely ei ole kelvannut EU:lle. Molempien osapuolten etu vaatisi, 
ettei uusia esteitä rakenneta, mutta lopputulos saattaa olla kaikkea muuta. Esitelmöitsijä heitti muutamia 
esimerkkikysymyksiä. Olisiko ratkaisu mahdollisesti WTO:n yleisen tason mukainen, jolloin nousee 
tulleja? Vaikuttaako brexit euroalueen pysyvyyteen? Todennäköistä on, että ehdoista neuvotellaan pit-
kään ja sovitaan siirtymäajoista. Okon mukaan minkään ei pitäisi muuttua vielä pitkään aikaan, mutta 
tunnelmat ja odotukset muuttuivat jo.

Seuraava kysymys kuuluu, kääntävätkö epävarmuustekijät koko maailmantalouden kehityksen disin-
tegraatioksi. Globalisaation pitkään jatkunut valtavirtaus on joka tapauksessa jo synnyttänyt vastavoi-
mia, sanoi Okko. Köyhät maat ovat hyötyneet ja rikkaiden maiden keskiluokka on kärsinyt. Protektio-
nismi oli toki vahvistunut jo ennen Trumpia, mutta jos USA ei ala kunnioittamaan WTO:n periaatteita, 
kauppasodat saavat paljon vahinkoa aikaan, ennusti esitelmöitsijä.

Toisaalta digitalisaatio vahvistaa globaalia toimintatapaa, sillä se ja uudet teknologiat, kuten tekoäly, 
esineiden internet ja 3D-tulostaminen luovat myös mahdollisuuksia toteuttaa teollistakin tuotantoa kor-
kean tulo- ja osaamistason maissa. Nähtävissä on, että USA:ssa jatkuu sekä taloudellinen kasvu että 
poliittinen epävarmuus.

Suomen tuottavuusongelmana Paavo Okko pitää sitä, että meiltä pääsi laman aikana katoamaan niin 
paljon parhaan tuottavuuden tuotantoa. Hänen mukaansa kotimaiseen kysyntään perustuva kasvu on 
laajentanut lähinnä alhaisen tuottavuuden aloja. Vahingollisena tekijänä Okko pitää myös sitä, että Suo-
messa tuottavuuden lasku ja palkkatason nousu osuivat yhteen. Siinä kehityksessä palkat jatkoivat nou-
suaan, kun samanaikaisesti tuottavuus lähti rajuun pudotukseen. 
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Viikkokokous 11.3.2017

Yhteenvetona Paavo Okko totesi, että brexit ja Trumpin protektionismi tuovat uusia mutkia matkaan, 
mutta globaalit arvoketjut ja digitalisaatio ovat yritysten toimintaympäristöä määrääviä tekijöitä jatkos-
sakin eikä Trumpin linja hänen mielestä ole USA:n pysyvä linja. Kasvu on käynnistynyt meillä, mutta 
se on melko hidasta, koska rakenteet muuttuvat hitaasti. Kuka tietää, vaikka metsäteollisuuden uudis-
tuminen ja cleantech -palvelut toisivat telakan ja autotehtaan lisäksi positiivisen yllätyksen. Lähiajat 
näyttävät paremmilta ja nousu vahvistaa itseään. Älykkäiden koneiden aikakausi tuo tulevaisuudessa 
paljon taloudellista hyvää, lohdutti esitelmöitsijä klubiveljiä. (TH)

Paikalla 20 omaa veljeä, yksi vieraileva rotariveli ja vaihto-oppilas Sharon.

Klubipresidentti Antti Mäkelä avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Hän kertoi, että digi-
kuvia klubiesitettä varten on tullut vasta 18 veljeltä. Kun 
jäsenmäärä on 59, merkitsee se sitä, että kuvia on saatu noin 
joka kolmannelta veljeltä.

Aninkaisten rotariklubin nettiosoite on aninkainen.rotari.fi. 
Jäsensivujen käyttäjätunnus on henkilökohtainen sp-osoit-
teesi. Salasana rotaryaninkainen. Vierailkaa sivuillamme 
kehotti Antti.

Seuraavan rotarivuoden (2017-2018) teema on julkistettu. 
Se on juhlallinen: ROTARI – MUUTOKSEN TEKIJÄ

Klubiveli ja
 past presidentti Jarkko Ruohola: 

Asiaa asianajajista

 Jarkko valittiin viime vuonna Suomen Asianajajainliiton 
puheenjohtajaksi. 

Hän kertoi, että ensimmäiset järjestäytyneet tuomioistuimet 
toimivat antiikin Kreikassa. Oikeus eriytyi selvästi erilliseksi yhteiskunnallisen toiminnan alueeksi en-
simmäisenä antiikin Roomassa. Retoriikka eli puhetaito oli Roomassa tärkeää. Retoriikasta jalostui 
ajanlaskumme alkuvuosina käytäntö, että henkilö edusti oikeudessa toista. Myös termi advocatus on pe-
räisin tuolta ajalta. Asianajajaetiikkakin alkoi kehittyä varhain: Keisari Valentianuksen laissa säädettiin 
300-luvulla muun muassa, että asianajajan tuli ennen muuta huolehtia oikeudellisesta avusta ja välttää 
vastapuolen herjaamista enempää kuin asian hoitamisen kannalta oli tarpeellista.
 
Nykymuotoinen asianajotoiminta sai alkunsa Ranskasta. Siellä siirryttiin 1200-luvulla sellaiseen oikeu-
denkäyntimenettelyyn, jossa asianosaisen ei tarvinnut olla henkilökohtaisesti läsnä oikeudessa, vaan 
hän saattoi lähettää asiamiehen sijaansa. Ranskassa säädettiin vuonna 1345 ensimmäinen asianajajia 
koskenut laki. Asianajajaksi ryhtyvän piti vannoa 24-kohtainen vala, jossa hän muun muassa vannoi, 
että ei hyväksy ajettavakseen asioita, jotka tietää oikeudenvastaisiksi.
 
Ruotsi-Suomessa ammattimainen asianajo alkoi 1600-luvun alussa. Vuonna 1614 perustettiin Svean 
hovioikeus ja seuraavaksi Turun hovioikeus vuonna 1623. Tämä merkitsi tärkeää askelta kohti oi-
keudenhoidon ammattimaisuutta. Professori Pia Letto-Vanamo on tutkinut 1600-luvun suomalaista 
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asianajoa: Tutkimustulosten mukaan Suomen ensimmäiset 
ammattimaiset, oikeustiedettä opiskelleet asianajajat toi-
mivat 1640-luvulla Turun raastuvanoikeudessa. Asianaja-
jat jaettiin raastuvanoikeuden asianajajiin ja hovioikeuden 
asianajajiin. Jälkimmäisistä käytettiin nimikettä advokat. 
Autonomian aikana asianajajakunnan tilanne ei juurikaan 
muuttunut. Ensimmäinen matrikkelitieto on vuodelta 1879, 
jolloin asianajajia oli koko maassa vain 20. 
 
Suomen itsenäistymisen jälkeen maamme asianajajakunta 
järjestäytyi valtakunnallisesti: Suomen Asianajajaliitto pe-
rustettiin Turussa vuonna 1919, ja minulla onkin ilo johtaa 
Asianajajaliitto toiselle satavuotiskaudelle. Asianajajia ja 
oikeudenkäyntiasioita hoitavia muita lakimiehiä oli kuiten-
kin edelleen varsin vähän ja maallikkoasioitsijoilla oli suuri 
rooli oikeudenkäynneissä vielä 1970-luvulla.
 
Merkittävä rajapyykki oli vuonna 1993 voimaan tullut oi-
keudenkäyntiuudistus, jolla riita-asioiden oikeudenkäynti 
muuttui suulliseksi, välittömäksi ja keskitetyksi. Haasteha-
kemukselta ja kirjalliselta vastaukselta ryhdyttiin vaatimaan 
paljon aiempaa enemmän. Käytännössä maallikon on lähes 
mahdotonta laatia haastehakemusta tai vastauskirjelmää oikeudenkäymiskaaren ja käräjäoikeuskäytän-
nön edellyttämän sisältöisenä. Myös asian ajaminen pääkäsittelyssä ja mm. vanhentumissäännösten 
ymmärtäminen vaatii asiantuntevaa avustajaa.

Asianajaja on asiakkaidensa oikeudellisten asioiden hoitamiseen erikoistunut kokenut lakimies. Vain 
Asianajajaliittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja. Asianajaja on turvallinen valinta 
oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen. Asianajopalveluiden laatua seurataan ja kehitetään jatkuvasti.

Suomessa on 2119 asianajajaa. Uusista asianajajista puolet on naisia ja puolet miehiä. Suomen Asian-
ajajaliiton tehtävinä on 
- säännellä ja valvoa asianajotoimintaa
- edistää asianajopalveluiden laatua
- kouluttaa ja tukea asianajajia
- kehittää oikeusoloja.

Asianajajaliitto on lailla perustettu julkis-oikeudellinen yhteisö. Asianajajaliitto ei ole rekisteröity yh-
distys, ammattiliitto tai yrittäjäjärjestö. Asianajajien perusarvot ovat 
- lojaalisuus
- riippumattomuus
- esteettömyys
- luottamuksellisuus
- kunniallisuus.
- 
Jarkko lopetti esityksensä toteamalla, että Asianajajaliitolla on vilpitön missio, jonka mukaan asianajaja 
turvaa oikeusvaltion (TH)
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Ari-Pekka Ansio valmis-
tautuu esitelmään ja Pet-
ri Kannisto viimeistelee 
laitteita.:

Viikkokokous 17.3.2017 Suomalainen Pohja
Läsnäolo: omia 19, vieraita 2 + esitelmän pitäjä (lakkautetun Paimion rk:n jäsen)

Juhani Pirttisalo kertoi, että RYLA:n (22.-23.4./Ruissalon 
kylpylä) valmistelut etenevät mallikkaasti. Järjestelyyn 
osallistuu 15 klubia, joista 11:sta on tullut yhteensä 31 hake-
musta, hyviä hakijoita. Valintaprosessi on työn alla. Pirttisa-
lon taustalla Mannerheim ja Seppo Ruohonen

Presidentti toivoo lisää digikuvia jäsengalleriaan.

Ansion Sementtivalimon 
toimitusjohtaja 

Ari-Pekka Ansio: 
Betoni ja sen ongelmat. 

Sementtivalimo toimii Paimiossa ja yhtiöllä on betoniasema 
Turussa. Tuotteisiin kuuluu mm ontelolaatat, julkisivuele-
mentit, rakennuselementit ja valmisbetoni. Yritys on toimi-
nut 68 vuotta, työntekijöitä on n 100.

Betoni ja sen ongelmat - ajankohtainen aihe!
Betonin koostuu sementistä, kiviaineksesta, seosaineista, li-
säaineista ja vedestä. Sementti on jauhemainen hydraulinen 

sideaine, joka reagoi veden kanssa ja kovettuu lujaksi ja kestäväksi lopputuotteeksi. Lähtöaineena on 
kalkkikivi.

Kiviaineksen karkeus vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. Seosaineita ovat lentotuhka (kivihiilen pol-
tosta) ja masuunikuona (raakaraudan valmistus). Lentotuhka kovettuu hitaasti kylmissä oloissa. Masuu-
nikuona heikentää pakkaskestävyyttä.

Tavallinen vesijohtovesi soveltuu käyttöön aina. Kierrätysveden sopivuus on tutkittava. Merivesi käy 
vain pienrakentamiseen.
Yleisimpiä lisäaineita ovat
- tehonotkistimet ja nesteyt-
timet (veden tarve vähenee ja 
lujuus kasvaa, työstettävyys 
paranee)
- huokostimet (suojahuok-
set lisäävät pakkasenkestä-
vyyttä, mutta liika ilma vä-
hentää lujuutta)
- hidastimet (pitkät kulje-
tusmatkat)
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Puristuslujuus on betonin tärkein ominaisuus. Vetolujuus on vain n 1/8 puristuslujuudesta. Raudoitus 
ottaa vastaan vedon. Halkeilu on merkki vetolujuuden ylityksestä.

Kemijärven rautatiesilta jouduttiin purkamaan, kun jännitysvaiheessa todettiin, että lujuus on vain puo-
let vaaditusta (kesäkuu 2016). Sallittu ilmamäärä on max 5%, mitattiin 15%. 1% lisäilmaa=5% lujuus-
kato.

Turun Harppuunakorttelin pysäköintilaitoksen työmaalla todettiin , että valujen lujuus oli vain 60-70% 
vaaditusta. Lujuuden normaali arvosteluikä on 28 vrk. Se nostettiin 91 vrk:een, näin lujuusvaatimukset 
täyttyivät. Samoin 100v käyttöikä pudotettiin 50 vuoteen.

TYKS:n ongelmat ovat monen tekijän summa. Betonirakenteen oli kestettävä junan törmäys ja säiliö-
vaunun palo. Erittäin vaativa betonirakenne, edellytti tiheää raudoitusta, tärytys ei onnistunut. Työllä 
oli kiire, koska junaliikenne piti keskeyttää valujen ajaksi, aikataulupaineet. Ongelmat tulivat ilmi, kun 
valumuotit purettiin. Valussa oli runsaasti rotankoloja. Todettiin myös, että betoni oli seissyt pitkiä ai-
koja ennen valua.

 Mitäs nyt?? Liikennevirasto on lähettänyt ”myllykirjeen” laadunvarmistuksesta. Vanhoista silloista on 
tehty tutkimuksia; 18 tutkitusta sillasta 6 ei täyttänyt vaatimuksia, ei aiheuta käyttörajoituksia. Lisää 
siltoja tutkitaan. Vanhojen siltojen käyttöikämitoituksia harkitaan muutettavaksi.

Suomessa valmistetaan 5milj m3 betonia vuodessa, nyt on havaittu ensimmäiset ongelmat. Tärkein 
betonin tuottaja on Rudus, jonka sementin toimittaa emoyhtiö Finnsementti. Finsementti tuottaa 2milj 
tn sementtiä/vuosi. Tuontisementin osuus on 1 milj tn. Sementin osuutta valujen epäonnistumisessa ei 
ole tutkittu. (Risto Hurme)
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Viikkokokous 24 3.2017 Suomalainen Pohja
Paikalla 17 omaa veljeä yksi vierailija

Klubipresidentti Antti Mä-
kelä avasi kokouksen ja toi-
votti kaikki tervetulleiksi. 
Käsiteltäviä asioita ei ollut, 
joten Antti esitteli koko-
usesitelmän pitäjän Panu 
Tastin. Hän edustaa Hä-
meenlinnan Verkatehtaan 
rotariklubia ja oli paikalla 
klubiveli Pekka Rinteen 
kutsumana.

Panu Tast: Mikä silmälaseissa maksaa.
Panu Tast kertoi toimivansa Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry:n toimitusjohtajana. Koulutuksel-
taan hän on sekä optikko että Turussa loppututkinnon suorittanut MBA. Panun oli määrä pitää esitelmä 
Aninkaisten rotariklubissa jo viime vuoden puolella, mutta hän oli silloin erehtynyt kaupungista ja aja-
nut Turun sijasta Poriin.

Esitelmöitsijä näytti tilaston silmälasien käytöstä eriteltynä 
sukupuolen ja iän mukaan. Se osoittaa, että miehissä sil-
mälasien käyttäjiä löytyy eniten 50-60-vuotiaiden ryhmäs-
sä, noin 93%. Naisten joukossa silmälasit ovat yleisimpiä 
60-70-vuotiaissa, 97%.

Silmälaseja ostetaan ylivoimaisesti eniten optikkoliikkeis-
tä, eivätkä puheet suomalaisten ryntäämisestä silmälasikau-
poille ulkomaille tai verkkoon pidä paikkaansa. Myös näön 
tutkimuksissa suomalaiset käyvät yleisimmin optikoilla. 
Seuraavaksi useimmin näkötutkimuksen tekevät silmälää-
kärit.

Taittovirheleikkauksia tehdään eniten 60-80-vuotiaille, mut-
ta heistäkin vain kahdeksalle prosentille koko ikäryhmästä. 
Kyseessä ovat lähinnä ikänäön ja kaukonäön korjaukset. 
Silmälasien tyypeistä yleisimpiä ovat yksiteholasit, joita on 
55% käyttäjistä. Moniteholasien käyttäjiä ovat loput 45%. 
Hinnaltaan edullisia valmislasejakin käyttää noin 8% la-
sipäisistä kansalaisista.
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Silmälasien keskihinta liikkui viime vuonna 377 euron tuntumassa. Silti harva selviää optikkoliikkeestä 
tällä hinnalla. Syynä korkeampaan laskuun on Panu Tastin mukaan se, että samalla kertaa hankitaan 
kahdet tai kolmet lasit.

Vastauksena, mikä laseissa oikein maksaa, esitelmöitsijä luetteli muun muassa kehykset, linssityypin 
ja lisäominaisuudet, kuten pintakäsittelyn, heijastusominaisuudet, veden ja lian hylkimisen, antistaatti-
suuden, ultraviolettisuojan ja näyttöpäätetyöskentelyn mahdollistavan pinnan. Sanomaansa hän vahvisti 
oheisella havannekuvalla. (TH)
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Tavanomaisten alkuvaikeuksien jälkeen kaik-
ki onnistui erinomaisesti. Asiantuntija-apua 
antamassa Jari Forsström. Martti Oksa odot-
telee vuoroaan.

Läsnäolo: omia 22
Turun klubien presidenttien kokouksessa esitettiin klubien Itsenäisyysjuhlaa 2.12., iltajuhla ja hinta n 
50€.

Klubiveli Martti Oksa esitteli 
Kuntec OY:tä, hän on sen hallituksen puheenjohtaja. 

Kuntec syntyi 1.1.2012 kun Turun kaupungin kunnallisteknisen liikelaitoksen ja viherliikelaitoksen lii-
ketoiminnat myytiin Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:lle, joka nykyään tunnetaan Kuntec- nimellä. 
Kilpailulainsäädäntö pakotti yhtiöittämään kunnalliset liikelaitokset. Kuntec on infra-alan markkina-
johtaja alueellaan (Turun talousalue +). Se tarjoaa palveluja alueen kunnille, yrityksille, yhteisöille ja 
yksityistalouksille kaupallisin perustein.

Kuntec toteuttaa kaupunki-, pohja-, väylä-, teollisuus-, energiainfra- ja ympäristöhankkeita kokonais-
valtaisesti asiakkaan toivomalla tavalla.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat Martti Oksa (pj), Tuija Ollikkala (vpj), Matti Heinonen, Pentti Ikävalko, 
Päivi Karinsivu, Pia Kauhanen ja Topi Ruotsalainen. Martti oli juuri jäänyt eläkkeelle pankkityöstään 
kun hänet kutsuttiin uuden yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Hän totesi, että hallituksen jäsenten 
puoluesidoksista huolimatta hallitus on päätöksissään ollut yksimielinen ja ajanut vain yhtiön etua.

Yhtiön organisatioon kuuluu
– ylläpito
– infrarakentaminen
– viherpalvelu
– korjaamo
Ylläpitotoimiala
– hoitaa ajoratojen, kevyen liikenteen
 väylien ja jalkakäytävien talvihoitoa
 sekä kunnossa- 
 ja puhtaanapitotöitä
– asentaa ja korjaa liikenteen ohjauslaitteita
– saneeraa ja pitää kunnossa 
 viemäriverkostoa
– tarjoaa koneita töihin tuntihinnalla
– runsas oma konekalusto ja 
 aliurakoitsijoita
Infrarakentamispalvelut
– liikenneväylien, kevyen liikenteen 
 väylien ja jalkakäytävien rakennus-, 
 korjaus- ja perusparannustyöt

Viikkokokous 31 3.2017 Suomalainen Pohja
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– vesihuollon korjaus- ja rakentamistyöt
– yleisten alueiden rakenteelliset kehittämistyöt
– energiainfra-, pohja-,väylä-, teollisuus- ja ympäristörakentaminen
Viherpalvelut
– piha-alueiden rakentaminen ja peruskorjaaminen
– puistojen, liikenneviheralueiden sekä liikunta- ja leikkipaikkojen ylläpito- ja rakentamistyöt
– puisto- ja talousmetsien hoito- ja ylläpito
– puunhoitoryhmät
– leikkipaikkojen tarkastukset
– ulkoilualueiden ja jääkenttien ylläpito
 Kauppilan puutarhamyymälän osto toi synergiaetuja.
Huolto- ja korjaamopalvelut
– työkoneiden ja autokaluston huolto- ja korjaustoiminta
– linja- ja henkilöautojen huolto- ja korjaustoiminta
– pienkonekorjauspalvelu
– kalustohankintojen valmistelu ja toteutus
– varastotoiminnot

Viiden toimintavuoden aikana on kalustoa uusittu voimakkaasti. Turun Päivänä Kuntec:in varikolla on 
avoimet ovet. Kuntec vuokraa mm lippuja, lipputankoja, suoja-aitoja, liikennemerkkejä, wcvaunuja.

Turun kaupunki on jaettu 5 alueeseen, joista kolmen kunnossapitotyöt on jo kilpailutettu. Destia voitti 
ensimmäisen ja Kuntec kaksi seuraavaa. Kaksi aluetta odottaa kilpailutusta. Sopimus on kolmivuotinen 
kahden vuoden lisäoptiolla. Kaupunki ei ole suosinut Kuntec:ia.

Turun kaupungin omistajapolitiikka 2016-20 (otteita)
– kaupunki odottaa omistukseltaan merkittävää arvonnousua
– Kuntec oy kasvattaa liikevaihtoaan liiketoimintakauppojen, yritysostojen ja markkinaehtoisten 
 tarjouskilpailujen kautta (kaupungin järjestämiin tarjouskilpailuihin on pääsääntöisesti 
 osallistuttava)
– yhtiö maksaa antolainoistaan markkinaehtoista korkoa, käypää maanvuokraa ja tiloistaan kaupungin 
sisäistä vuokratasoa vastaavaa vuokraa
– tuloutus osinkoina ja/tai pääomanpalautuksina
– kaupunki voi tarvittawssa myydä omistamiaan yhtiön osakkeita, yhtiön tulee säilyä kaupungin 
 tytäryhtiönä
– yhtiö toimii kilpailuilla markkinoilla, eikä ole julkinen hankintayksikkö.
  
Turun kaupungin tytäryhtiöt ovat kaupunginhallituksen konsernijaoston tiukassa ohjauksessa.
Tunnuslukuja 2012-2016
– liikevaihto keskimäärin/vuosi   35,8 M€
– henkilökunta 31.12.2012             284
– henkilökunta 31.12.2016             191
– liikevoitto yhteensä (5v)    11,8M€
– tulos          7,5M€
– veroja maksettu       2,1M€
– korkoja maksettu kaupungille     1,3M€
– tänä keväänä kaupunki nostaa osinkoa             642 000€

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen
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Kuvernöörin maaliskuun kk-kirje 

Äidin ja lapsen terveys maaliskuun teema 
Yksi Rotarysäätiön kuudesta painopistealueesta on äidin ja lapsen terveys. Piirissämme useampikin 
hanke on liittynyt tähän teemaan joko suoraan tai välillisesti. Parhaiten se näkyy keskosten hoitomene-
telmiä parantavassa Keskola-hankkeessa, jota Turun klubit ovat tukeneet. TYKS:in keskosten hoitoyk-
sikössä 

Keskola on kehitetty hoitotapa, jossa vanhemmat osallistuvat aktiivisesti keskosen päivittäiseen 
hoitoon. He eivät enää ole hoitoyksikön ulkopuolisia vaan tärkeä osa hoitoryhmää keskosen voinnin 
rekisteröijinä ja tiedon välittäjinä. 

Lieto -Vanhalinnan klubi on valmistellut myös kansainvälinen Global Grant -hanketta, jossa on aja-
tuksena viedä Suomessa kehitettyä hoitomenetelmää muualle. Tunnusteluja on tehty Puolan suuntaan. 

Suomen lahja maailman lapsille 
Suomen Rotary ry on miljoonan dollarin hankkeensa kautta liittynyt valtioneuvoston kanslian johta-
maan SUOMI 100v -ohjelmaan /Suomen lahja maailman lapselle/ -hankenimellä. Tämä tarkoittaa 
myös oikeutta käyttää Suomi 100 v lipputunnusta ym. mainosmateriaalia. Hanke on nyt saanut yksise-
litteisen kohteen ja yhteiskunnallisen hyväksynnän, mikä toivottavasti edistää keräystä. 

Olemme vielä kaukana miljoonan dollarin tavoitteestamme, jonka saavuttamiseksi keräystuloksen 
pitäisi olla 90 USD per rotary. Muistutan vielä, että klubit, jotka ovat lahjoittaneet 100 USD per jäsen, 
saavat Piirikonferenssiin kaksi vapaalippua ja klubit, jotka ovat lahjoittaneet 50 USD per jäsen, saavat 
yhden vapaalipun. 

RI:n tuleva presidentti Ian Riseley vierailee toukokuussa Suomessa 
* RI:n tuleva presidentti Ian Riseley vierailee puolisonsa Julietin kanssa Suomessa 18.-21.5.2017. 
Riseleyn toive on tavata mahdollisimman paljon suomalaisia rotareita. Kaikille rotareille avoimet 
tilaisuudet järjestetään Tuusulassa la 20.5. ja Tampereella su 21.5. Tavoitteena on aito vuoropuhelu tu-
levan RI:n presidentin ja suomalaisten rotareiden välillä. Riseley pyrkii vierailullaan myös vauhditta-
maan Miljoonan dollarin hankettamme. RI:n presidenttien vierailut Suomessa ovat erittäin harvinaisia, 
joten kannattaa hyödyntää mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen. 

Piirikonferenssi Tammelassa Eerikkilän urheiluopistolla on 22.-23.4.2017 
Ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät Forssan klubin sivuilta: http://www.forssarotary.org/piirikonfe-
renssi-2017.html . Tule kokemaan rotaryn hyvää yhteishenkeä ja nauttimaan yhdessäolosta ja ohjel-
masta. Luvassa on erilainen piirikonferenssi. 

Toivotan kaikille piirimme rotareille oikein hyvää kevättä ja pääsiäistä! 
    Tapaamisiin Piirikonferenssissa! Pentti Aspila Kuvernööri, rotarypiiri 1410 . 

ROTARY Norden/2/2017
Lehdessä oli kyselty muutamilta Pohjoismaiden kuvernööreiltä, miten sääntövaltuuskunnan viime vuo-
tisen kokouksen päätös klubien mahdollisuudesta päättää vapaammin kokousten määrästä on vaikut-
tanut rotarypiireissä. Yleinen havainto oli, että pääosa klubeista jatkaa vanhaa käytäntöä; kokous joka 
viikko. Muutamat klubit olivat siirtyneet kerran kahdessa viikossa systeemiin. Sääntövaltuuskunnan 
päätös tuli ajallisesti siinä vaiheessa, kun klubit olivat jo lyöneet lukkoon kauden 2016-17 ohjelman. 
Saattaa olla, että rotaryvuosi 2017-18 saa useammat klubit muuttamaan kokouskäytäntöjään.
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TALVITAPAHTUMA ELLIVUORESSA, SASTAMALASSA 
sunnuntaina 05.03.2017 Alue 1410

Maassa oleville vaihto -oppilaille jär-
jestettiin talvitapahtuma Ellivuoren 
laskettelukeskuksessa sunnuntaina 5. 
maaliskuuta. 

Ulkoilupäivä oli tarkoitettu vaihto-
asiamiehille ja isäntäperheille. Rinteet 
olivat loistavassa kunnossa ja aurinko 
paistoi pilvettömältä taivaalta. Moni-
kymmenpäinen kansainvälinen vaihto 
-oppilasjoukko intoa täynnä talvipäivän 
touhuissa. 

Päivä täyttyi laskettelusta. Rotary laa-
vulla söimme grillattua makkaraa ja lounaaksi saimme herkullista lasagnea. Tämä on yksi tapahtuma, 
joka vaihto -oppilaille vuosittain järjestetään. Tapahtuman tarkoitus on antaa vaihto -oppilaille mahdol-
lisuus viettää aikaa yhdessä lasketellen. 

Kiitos Vammalan Rotaryklubille erin-
omaisista järjestelyistä. 

P.S Ehdotin Vammalan Rotaryklubille ta-
pahtuman laajentamista koskemaan alu-
een Rotaryperheitä. Mikä sen mukavam-
paa rotarytoimintaa, kuin yhdessä ulkoilla 
alamäkisukset jalassa saman  henkisten 
ihmisten seurassa. 
   Petri Kannisto
   Nuorisovaihtoasiamies


