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Itsenäisen Suomen puolustusvoimat laskee syntymäpäiväkseen 
tammikuun 25:n, sillä kyseisellä päivämäärällä vuonna 1918 Ukko-
Pekka Svinhufvudin senaatti julisti suojeluskunnat hallituksen jou-
koiksi. Päivää myöhemmin se nimitti kenraaliluutnantti Carl Gustaf 
Mannerheimin niiden ylimmäksi päälliköksi. Maassa oli tuolloin jo 
235 suojeluskuntaa ja niissä 40 000 jäsentä. 

Suojeluskunnat eivät olisi mitenkään riittäneet maassa olleen ve-
näläisen sotaväen eikä kapinaan nousseiden punakaartilaisten ku-
kistamiseen. Niinpä Vaasaan paennut tynkäsenaatti julisti vuoden 
1878 asevelvollisuuslain voimaan. Sen seurauksena Mannerheimin 
komentama valkoinen armeija nousi ylimmillään 80 000 taistelijan 
suuruiseksi voimaryhmäksi, jossa Saksassa koulutuksen saaneet 
jääkärit kunnostautuivat alijohtaja- ja päällikkötason tehtävissä.

Läsnäolo: omia 22
Presidentti referoi Kuvernöörin kuukausikirjettä nro 2. Kuukausikirjeet 1 ja 2 löytyvät elokuun Avii-
sista.
Kerroin RI:n presidentin ilmoituksesta, että rotarymerkkiä voi kunnialla kantaa paidan, villapaidan tai 
leningin rintamuksessa. Pikkutakki ei ole välttämätön. Kehitys kehittyy !

Klubipresidentti kertoi myös turkulaisklubien intercity –tapahtumasta eli käynnistä Turun uusitussa te-
atterissa katsomassa näytelmää Seitsemän veljestä. Asiasta annetaan lisätietoa tuonnempana.

Suomi 100- vuotta teemaan liittyen veli Tuomo Hirvonen esitti poimintoja Suomen Puolustusvoimi-
en 100-vuotistaipaleelta. 
(Esitys oli niin mainio ja elävä, että allekirjoittaneelta unohtui ku-
vien ottaminen.)

Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 08/2017

01.09.2017 - 29.09.2017

Viikkokokous 01.09.2017 Suomalainen Pohja

Syyskuu on ”Peruskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon 
kuukausi”
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Kesällä 1919 eduskunta valitsi K J Ståhlbergin presidentti-ylipäälli-
köksi. Hän joutui heti aktivistien hampaisiin kieltäessään heimosodat ja 
suostuessaan Tarton rauhaan.  Mutta pahempaa seurasi, kun jääkäriup-
seerit alkoivat vaatia Ståhlbergia vapauttamaan ryssänupseerit ja nimit-
tämään jääkäreitä vastuullisille paikoille 
armeijassa. Presidentin oli suostuttava 
painostukseen. Hän siirsi pakon edessä 
syrjään korkeakoulutetut yleisesikun-
taupseerit, ja korvasi heidät vaatimatto-
man sotilaskoulutuksen saaneilla jääkä-
riupseereilla. 

Seuraukset näkyivät taantuvana kehityksenä armeijassa, sanoi esitel-
möitsijä, jonka mukaan sekä operatiivinen suunnittelu että varustaminen 
kärsivät nuorten upseereiden näköalattomuudesta. Hehän olivat kenttä-
miehiä, joista kellään ei ollut kokemusta puolustushallinnon pitkäjän-
teisyydestä. Pääesikunnan, yleisesikunnan ja puolustusministeriön kes-
kinäinen kinastelu viivästytti esimerkiksi konepistoolien ja kivääreiden 
hankintojen aloittamista vuositolkulla. Valtiojohdon pahimpana virhee-
nä Tuomo piti kuitenkin sitä, että pelättiin sotasalaisuuksien vuotamista SDP:n kansanedustajien kautta 
Neuvostoliitolle. 

Eirik Hornborgin komitea teki loistavan analyysin maamme kokonaispuolustuksesta, mutta avoimeen 
keskusteluun tottumaton valtiojohto salasi tosiasiat omilta kansanedustajilta. Heillä oli täysin vääristy-
nyt käsitys Suomea uhkaavista vaaroista hyväksyessään laivastolain. Se nieli leijonan osan perushan-
kintamäärärahoista 1920- ja 1930-luvuilla. Vain pieni asiantuntijajoukko ymmärsi, että todellinen vaara 
piili itäisen maarajan takana.

Vapaussodan jälkeen armeijaa alettiin vakinaistaa rauhan kannalle sak-
salaisten upseerien johdolla. Kun Saksa oli hävinnyt maailmansodan 
ja Mannerheim noussut valtionhoitajaksi, kelpasivat neuvonantajiksi 
myös keisarillisen Venäjän armeijassa palvelleet suomalaisupseerit. 

Talvisotaan Suomi joutuikin lähes varustautumattomana, sillä Aimo Cajanderin hallitus ei vielä kesäl-
lä 1939 ymmärtänyt, että Hitler oli ajamassa Eurooppaa sotaan. Yhdessä valtiovarainministeri Väinö 
Tannerin kanssa Cajander onnitteli maataan, ettei se ollut tuhlannut rahoja aseisiin. Nehän olisivat vain 
ruostuneet tarpeettomina, totesivat ministerit. Viikko näiden puheiden jälkeen alkoi toinen maailmanso-

ta, jonka syttymistä oma sotilasjohtomme 
oli ennustanut.

Jatkosotaan Suomi lähti erinomaisesti va-
rustautuneena. Saksa oli muuttanut asen-
nettaan meihin kesällä 1940 ja tarjosi os-
tettavaksemme uudenaikaista aseistusta, 
jota se oli saanut sotasaaliiksi Ranskalta, 
Englannilta, Hollannilta ja Belgialta. Kun 
jatkosota keväällä 1941 alkoi, oli Suomen 
puoleen miljoonaan taistelijaan yltänyt ar-
meija varustettu määrävahvuiseksi. 
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Sota kuitenkin hävittiin, ja alkoi alakulon aikakausi vaaran vuosineen. Se toi mukanaan valvontakomis-
sion mielivallan pelotteluineen ja nöyryytyksineen. Suojeluskunnat ja Lotta Svärd lakkautettiin, reser-
viupseereiden koulutus kiellettiin, kuten liikekannallepanon suunnittelukin. Maa oli vuosikymmenen 
Neuvostoliiton armoilla. Pelkoa lisäsi puna-armeijan läsnäolo Porkkalassa.

Vasta 1956, kun Porkkala palautettiin ja Suomi hyväksyttiin YK:n jäseneksi, alkoi valoa näkyä tunnelin 
päässä. Silloin saimme aloittaa vähäiset perushankinnat ja reservin kertausharjoitukset. Aluksi lännestä 
ostettiin hävittäjät, koululaiva, panssarivaunut ja suurtehotutkat sekä ilmatorjuntatykit, mutta 1950-lu-
vun vuosina aseita alettiin ostaa myös Neuvostoliitosta.

Sakari Simeliuksen komentajakausi 1959 – 1965 merkitsi aikamoista kään-
nettä maanpuolustuksen alalla. Pariisin rauhansopimuksen uusi tulkinta sal-
li meille ohjukset ja oma aseteollisuus kehitti singot, kranaatinheittimet ja 
105 mm:n haupitsin sekä modernit tykkiveneet. Vuonna 1962 aloitetut maan-
puolustuskurssit merkitsivät koko yhteiskunnan valjastamista valmiussuun-
nitteluun, mikä on ainutlaatuista koko maailmassa.

Maanpuolustus joutui myrskyn silmään 1960-luvulla, kun maailman nuoriso 
nousi vastustamaan Vietnamin sotaa. Suomessakin koettiin Euroopan hullu 
vuosi ja vanhan valtaus sekä rauhanaatteen nimissä tehdyt aloitteet puolus-
tusvoimien lakkauttamiseksi.  Usko ydinaseiden ylivoimaan vaikutti voi-
makkaasti jopa presidentti Kekkoseen, joka hänen elämäkertansa kirjoittajan 
mukaan suunnitteli tosissaan puolustusvoimien lakkauttamista ja maanpuo-
lustuksemme siirtämistä puna-armeijan vastuulle.

Tultaessa 1970-luvulle järki voitti. Se saattoi johtua parlamentaarisista puolustuskomiteoista, joissa 
puolueet perehdytettiin maamme turvallisuustilanteeseen ja mahdollisuuksiin puolustautua.  Seurauk-
set näkyivät esimerkiksi 130T –tornitykkeinä, Dragen -hävittäjinä ja BUK –itohjuksina. Silloin myös 
maavoimien kalustoa uusittiin ja merivoimille hankittiin moderneja aluksia.

Poliitikkojen kiinnostus armeijaa kohtaan toi valitettavan lieveilmiön nimeltä yhtenäispäällystö. Sen 
seurauksena kadotettiin käytännön ammattitaito kentältä 25 vuodeksi, kun asiansa hallitsevat aliupseerit 
poistettiin. 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Suomessa voitiin puhua maanpuolustuksesta peittelemättä. Puna-
armeijan yksiköiden katoaminen itärajamme takaa antoi vain väärän signaalin, sillä Venäjän uskottiin 
luopuneen valloitusaikeista ikiajoiksi. Onneksemme valtiojohto käytti hyväkseen tilaisuuden, jonka 
DDR:n lakkauttaminen tarjosi. Silloin Suomi sai ostaa käyttökelpoista kalustoa Saksasta niin paljon, 
että perustettaville yksiköille saatiin määrävahvuinen kalusto.

Hallituksen myönteinen asenne maapuolustusta kohtaan johti valitettavasti myös virhelaskelmiin. Us-
kottiin, että sodan kuva on lopullisesti mennyt uusiksi ja maaoperaatiot menettäneet merkityksensä 
aikamme sodassa. Ostettiin kalliit Hornetit ja kuljetushelikopterit, joista viimeksi mainituille ei ole 
löydetty edes sodanajan sijoitusta. 

Vaikka Venäjän on palauttanut maavoimat arvoonsa sodan käynnin välineenä, ei Suomessa ole notee-
rattu asiaa. 

Meillä rakennettiin vuoden 2017 puolustusselonteko sellaiselle sodan kuvalle, joka pätee Yhdysval-
loissa sekä suurissa eurooppalaisissa Nato-maissa. Esitelmöitsijän mielestä Suomen tilanne on lähellä 
Georgian ja Ukrainan asemaa sekä Israelia. Uhkakuva tulisi rakentaa näiden esimerkkien pohjalle. 
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Viikkokokous 08.09.2017 Suomalainen Pohja
Läsnäolo: omia 27+ esiintyjä

Presidentti muistutti Joulumusiikki-illasta 
12.12.2017. Nyt pitäisi löytää sopiva lahjoitus-
kohde ja sen myötä ilmoituksia ohjelmalehti-
seen. Kaikki mukaan!!

Nuorisovaihtoasiamies Petri Kannisto kertoi, 
että meille tulee Australiasta vaihto-oppilaaksi 
Charlotte England. Hänelle on jo 1. isäntäperhe 
ja opiskelupaikka Luostarivuoren koulussa. Pet-
ri korosti, että Charlotte on koko klubin vaihto-
oppilas, eikä vain isäntäperheiden! Otetaan hä-
net klubin huomaan!

Esitelmän pitäjäksi oli saatu Turun Yliopiston 
Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, do-
sentti, VTT, Markku Jokisipilä. Hän on myös 
poliittisen historian vt professori. Väitöstutki-
mus on vuodelta 2004 ”Aseveljiä vai liittolaisia? 
Suomi, Hitlerin Saksan liittosopimusvaatimuk-

set ja Ryti- Ribbendrop sopimus”. Hänen kolumnejaan 
löytyy Turun Sanomista ja Seurasta, Jokisipilä on ollut 
SM- tason soutaja ja osallistunut soudun MM- kisoihin 
v 1995.

Jokisipilän vapaamuotoisen esityksen aihe oli 
”Mannerheim - 100-vuotiaan Suomen 

mielenkiintoisin mies”.
Jokisipilän suosikkeja ovat Mannerheim ja Kekkonen, 
erilaisia, mutta politiikan tekijöinä samanlaisia.

Mannerheim on tehnyt Suomen kohtaloihin  vaikutta-
neita ratkaisuja
- ei hyökännyt Pietariin 1918
- ei hyökännyt Leningradiin 1941
- ei kädenlyöntiä Syvärillä
- ei hyökkäystä Muurmannin radalle
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Talvisodasta presidenttiajan loppuun Mannerheimilla ei ollut enää yksityishenkilön elämää.

Mannerheimista saisi hyvän elokuvan, yrityksiä on ollut, mutta riittävästi rahaa ei ole löytynyt. Jokisi-
pilä on osallistunut Lauri Törhösen Hitlerin vierailusta kertovan elokuvan valmisteluun asiantuntijana.
Väitteet Suomen ja Hitlerin Saksan läheisistä suhteista 30- luvulla eivät koske vastuullisessa asemassa 
olevia. Saksalaismielisyyttä esiintyi lähinnä porvarillisissa kulttuuripiireissä. 

Mannerheimia ei 30- luvulla voida sijoittaa mihinkään lokeroon. Kivimäen hallitus antoi 1935 yksipuo-
lisen julistuksen Pohjoismaisesta suuntauksesta. Tätä tukivat Mannerheim ja Paasikivi.

Mannerheim valitsi tarkkaan sanansa sen mukaan, kenen 
kanssa hän oli tekemisissä. Englannissa hän vieraili usein. 
Anglosaksien kanssa hän väheksyi Pohjoismaista suuntaus-
ta ja samoissa piireissä hän piti Hitleriä hulluna, joka vie 
Euroopan sotaan.

Mannerheim vieraili myös usein Saksassa. Ei ole varmaa, 
milloin hän ensimmäisen kerran vieraili Göringin luona. 
Hitlerin valtaannousun jälkeen hän kävi ainakin 5 kertaa 
Saksassa, ehkä myös Munchenin sopimuksen jälkeen ? Sak-
sassa Mannerheim esitti, että Itämeren piirissä Suomella ei 
ole muuta tukea kuin Saksa. Vaaran uhatessa britit vetäyty-
vät saarilleen.

Vaikka Ruotsin asennetta Talvisotaan arvostellaan, Ruotsi 
kuitenkin tyhjensi asevarastojaan Suomen hyväksi, koska 
Saksa oli luvannut Ruotsille aseapua. Oliko Göringin ja 
Mannerheimin suhteista apua?
Ennen Talvisotaa Suomen johto uskoi naivisti oikeuden ja 
laillisuuden toteutuvan myös kansainvälisissä suhteissa. 
Tässä Erkko oli tinkimätön- tuumaakaan ei luovuteta! 

Mannerheim oli myöntyväinen, hän ymmärsi Pietarin mer-
kityksen, hän ei hyväksynyt hallituksen ulkopolitiikkaa. 
Näin jälkikäteen on vaikea arvioida kumpi suuntaus olisi 

ollut parempi. (Baltian maiden myöntyväisyys johti tuhoon. toimittajan huomautus).

Talvisodan alkaessa Mannerheim kuitenkin ilmoittautui palvelukseen. Talvisodan rauhan jälkeen yhte-
ydet Saksaan syntyivät nopeasti asehankintoihin liittyen. Tehtyä rauhaa kutsuttiin Välirauhaksi- maa-
ilman kuviot muuttuvat ja menetetyt alueet otetaan takaisin. Jo helmi-maaliskuussa 1940 Mannerheim 
näki inhorealistisesti Saksa- Neuvostoliitto - tilanteen tulevan kehityksen.

Välirauhan aikaan Ruotsi oli täysin sitoutunut puolueettomuuteen. Liittosopimusneuvottelut Ruotsin 
kanssa eivät sopineet Moskovalle eivätkä Saksalle.

Saksalaisten joukkojen kauttakulkusopimuksen jälkeen ei enää ollut paluuta.
Mannerheim oli ensimmäisiä, joka näki sodan lopputuloksen, kun joulukuussa 1941 saksalaisten hyök-
käys pysähtyi Moskovan porteille ja Nl:n talvihyökkäys ajaa saksalaiset perääntymään.

Hitlerin vierailu 4.6.1942 oli yllätys. Chevalier-kaartissa oli opetettu ”käärmeenkatse” , jolla vastapuo-
li lannistetaan. Mannerheim käytti tätä katsetta ja Hitler jätti esittämättä mahdollisia lisävaatimuksia 
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Suomelle. Hitler pyysi anteeksi Saksan asennetta Talviso-
dan aikana. 

Talvisota oli avannut hänen silmänsä. Keskustelu nauhoitet-
tiin salaa ja se on ainoa nauhoitus, jossa Hitler puhuu nor-
maalisti, matalalla hiljaisella äänellä. Muut nauhoitteethan 
ovat karjuntaa esiintymislavoilta ja puhujapöntöistä.

Stalingradin jälkeen tilanne oli selvä. Mannerheim lähetti 
tiedustelupäällikkö eversti Aladar Paasosen kertomaan ti-
lanteen Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle. Tosiasioihin 
perustuva katsaus ei kelvannut kansanedustajille (vain hal-
lituksen sisäpiiri oli selvillä tosiasioista, toim huom), vaan 
Paasonen sai tehdä uuden vesitetyn esityksen.

Sodasta oli päästävä eroon
Suomi vaihtoi hallitusta sellaiseksi, joka pystyy myymään 
kansalle rauhan, joka olisi veret seisauttava.

Mannerheimille tarjottiin presidentin tehtävää, mutta hän ei 
suostunut ennen kuin Ryti oli tehnyt ”Ryti- Ribbendrop so-
pimuksen”.

Vain Mannerheimilla oli arvovaltaa rauhan tekoon. Näin 
häntä ei myöskään liitetty sotasyyllisten joukkoon. Molotov 
totesi, että Nl teki fiksusti, kun ei Suomea liitetty neuvosto-
kansoihin, tuloksena olisi ollut jatkuva sissisota ja rettelöinti.

Loppu hyvin, kaikki hyvin!
Jokisipilällä olisi ollut varmaan paljokin lisää kerrottavaa, mutta aika loppui, vaikka aloitettiin normaa-
lia aikaisemmin! Joka tapauksessa valloittava esitys!

Tällä kertaa istuttiin 
pikkupöydissä. 
Etualalla 
Timo Kuusisto, 
Pasi Seessalo ja 
Hannu Laamanen



7

Yllä. Viime Aviisista jäi pois kuva tilanteesta, 
jossa klubipresidentti Antti Kasi kiinnittää 
rotarimerkin uuden jäsenemme komentaja-
kapteeni Kalle Osolan rintapieleen. Tilanne 
uusittiin, joten kyseessä on lavastus.

Vasemmalla kuvassa Hannu Savola todistaa, 
että tiedot hänen kuolemastaan ovat liioitte-
lua.

Viikkokokous 15.09.2017 Suomalainen Pohja
Läsnäolo: vieraita 1, omia 25

Presidentti muistutti, että tärkeintä ei ole osallistu-
misprosentti, vaan hyvä tunnelma!

Hannu Savola kertoi, että oli saanut matrikkelin, johon 
oli koottu Round Table -klubien entisten presidenttien 
tiedot. Hannu oli ilmoitettu kuolleeksi!! Hannu oli ot-
tanut yhteyttä järjestöön ja jyrkästi kieltänyt olevansa 
haudassa. Konjakkipullon sijaan Hannulle riitti, että 
virheellinen tieto korjataan. 

Presidentti esitti, että johtotroikka saisi päättää Jou-
lumusiikin avustuskohteesta. Kohde voisi liittyä jo-
tenkin maahanmuuttajien kotouttamiseen. Toimijan 
pitäisi olla sellainen, jolle meidän avustuksemme olisi 
rahallisesti merkittävä.

Nuorisovaihtoasiamies ilmoitti, että seuraavalle kau-
delle on tullut vain yksi hakemus, lisääkin saisi tulla!

Esitelmän piti klubiveljemme Ilkka Virta. 

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen
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Vapaata kansansivistystä yli 100 vuotta: mistä lähdettiin liikkeelle ja mihin on tultu?
Ilkka Virta, rehtori (Loimaan työväenopisto ja Auranlaakson kansalaisopisto), kasvatustieteiden tohtori 

Vapaan sivistystyön alku oli kansallisfilosofiassa
Suomessa eli 1800-luvun puolivälissä vahvana kansallisfilosofia. Sen tunnetuin lipunkantaja oli eittä-
mättä Tukholmassa syntynyt merikapteenin poika Juhan Vilhelm Snellman, joka oli paitsi sanomaleh-
timies ja valtiomies, myös tärkeä kansallinen herättäjä.  Hän sanoi, että kansakunnan perusta on se, että 
ihmisillä on vahva kansallistunto ja kansallinen identiteetti. Paras lääke kansallistunnon synnyttämiseen 
kuulemma oli oman kielinen opetus ja muu sivistys. Näin ollen kovalla innolla maahamme ryhdyttiin-
kin luomaan kansakoululaitosta ja perustamaan suomenkielisiä oppikouluja.    

Huomiota alettiin kiinnittää aikuisväestönkin opilliseen sivistämiseen.  Ylioppilaat alkoivat 1800-luvun 
puolivälissä pitää yleistajuisia esitelmiä kaupungeissa ja maaseudulla. Vuonna 1874 perustettiin Kan-
sanvalistusseura, joka rupesi toimittamaan ja levittämään kansantajuista kirjallisuutta kansan pariin. 
Vuosisadan lopulla saivat alkunsa myös ensimmäiset Nuorisoseurat ja kansanopistot, jotka kummatkin 
niin ikään toimivat suomenkielisen rahvaan sivistäjinä.   

Ensin työväenopistoja kaupunkeihin ja myöhemmin kansalaisopistoja maaseuduille 
1800-luvun lopulla muuttuva yhteiskuntarakenne teollistumisineen ja kaupungistumisineen synnytti 
uuden yhteiskuntakerrostuman – kaupunkityöväestön – jonka opinkäyntiin oli kiinnitettävä nyt erityistä 
huomiota.  Niinpä Ruotsista saatujen myönteisten kokemusten ryhdittämänä maamme edistysmieliset 
piirit ryhtyivät vaatimaan kaupunkeihin erityisiä työväestölle tarkoitettuja opinahjoja, ”työväenopisto-
ja”. On syytä korostaa, että työväenopistojen perustamispuuhissa mukana oli niin porvaristo kuin työ-
väkikin ja ne olivat jo alun alkaenkin poliittisesti ja ideologisesti sitoutumattomia oppilaitoksia. 

Vanhin maamme työväenopistoista on vuonna 1899 perustettu Tampereen työväenopisto. Turku sai työ-
väenopistonsa neljäntenä, vuonna 1908. Sen ensimmäiseksi 
luentohuoneistoksi vuokrattiin Puutarhakatu 8:ssa sijainnut 
Turun kristillisen raittiusseuran kaksikerroksinen puutalo. 
Vuosikymmenten mittaan opisto on toiminut useissa eri pai-
koissa, kunnes se vuonna 1964 pääsi nykyiseen tyyssijaansa 
Kaskenmäkeen. 

Aiemmin – 20-luvulta lähtien – valtionavustus työväenopis-
tojen kokonaismenoihin oli ollut noin 48 prosentin luokkaa 
ja kuntien maksuosuus reilut 30 %. Vuonna 1963 sitten pit-
kän valmistelun jälkeen tuli  voimaan uusi kansalais- ja työ-
väenopistojen valtioapulainsäädäntö. Opistojen perusavus-
tus nousi nyt huikeaan 70 prosenttiin, mikä johti siihen, että 
maaseuduille alkoi nousta pieniä kunnallisia kansalaisopis-
toja ’kuin sieniä sateella’. 

Kun vuonna 1960 maassamme oli ollut 114 kansalais- ja 
työväenopistoa, kymmenen vuotta myöhemmin niitä oli jo 
tuplamäärä eli yli 200. Tätä nykyä Suomessa on 185 kansa-
lais- ja työväenopistoa, joista 90 % on kuntien omistamia 
ja 10 % yksityisiä. Tällainen yksityinen kansalaisopisto on 
esimerkiksi Turussa toimiva Auralan kansalaisopisto.
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Nykyisin vapaan sivistystyön opetusta tarjotaan yli 300 oppilaitoksessa ja siihen
 osallistuu toista miljoonaa suomalaista 

Tänä päivänä vapaan sivistystyön kenttä on hyvin laaja. Kansalais- ja työväenopistojen lisäksi tähän 
sektoriin kuuluvat kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset sekä liikunnan koulutuskeskukset.  
Kansanopistoja maassamme on 75, kesäyliopistoita 20, liikunnan koulutuskeskuksia 14 ja opintokes-
kuksia on 10. Nykyisin vuosittain vapaan sivistystyön opintoihin ottaa osaa yli puolitoista miljoonaa 
opiskelijaa. Heistä valtaosa on kansalais- ja työväenopistoissa opiskelevia.

Tyypillistä vapaassa sivistystyössä on, että koulutus on ei-tutkintotavoitteista ja periaatteessa avointa 
kaikille. Opetus on pääasiassa yleissivistävää, kansalaistaitoihin valmentavaa tai harrastustavoitteista. 

Läsnäolo: omia veljiä 22

Presidentti muistutti ensi perjantaina alkavasta aamuko-
kouskokeilusta.

Jarkko Toivonen pani kiertoon Joulumusiikki-illan ohjel-
maan hankittaviin ilmoituksiin liittyvän listan.

Suomi 100-vuotta teema jatkui arkkitehti Pekka Mäen esi-
tyksellä suomalaisesta arkkitehtuurista ja Sigge Arkkiteh-
tuuri Oy:n viimeaikaisista töistä meillä ja maailmalla.

Merkittävä rakennustaiteellinen tapahtumaketju alkoi Hel-
singin rakentamisesta 1820-luvulta alkaen, pääarkkitehtina 
saksalainen Carl Ludwig Engel. Suomalainen arkkitehtuuri 
tuli maailman tietoisuuteen Pariisin maailmannäyttelyssä v 
1900. Arkkitehtikolmikko Eliel Saarisen, Herman Gesel-
liuksen ja 
Armas Lind-
grenin suun-
n i t t e l e m a 

kansallisromanttinen Suomen paviljonki oli yksi näytte-
lyn vetonauloja.
Itsenäisyyden ajan alun tyylilajina oli klassisismi, esi-
merkkinä J.S.Sirenin suunnittelema Eduskuntatalo.

1930-luvulla suomalaisen arkkitehtuurin valtalinjaksi 
tuli funktionalismi. Tyylisuunnan edustajia olivat mm 
Alvar Aalto ja Erik Bryggman. Alvar Aallon töitä olivat 
esimerkiksi Turun Sanomien toimitalo, Paimion paran-
tola ja Viipurin kirjasto.

Viikkokokous 29 9.2017 Suomalainen Pohja

Suomi 100-vuotta teema jatkui 
arkkitehti Pekka Mäen esityksellä suomalaisesta 

arkkitehtuurista ja Sigge Arkkitehtuuri Oy:n 
viimeaikaisista töistä meillä ja maailmalla..
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Sotien jälkeistä jälleenrakennuskautta hallitsi teollisuus- ja voimalarakentaminen. Tältä ajalta on kan-
sainvälistä kuuluisuutta saavuttanut Säynätsalon kunnantalo.

Nykyään maailma on auki suomalaisille arkkitehdeille. Meille tuttu esimerkki on Viiva Arkkitehtuurin 
suunnittelema Suomen Berliinin suurlähetystö, joka vuonna 2001 voitti seuraavat palkinnot
- Maailman paras rakennus
- Euroopan paras rakennus
- Maailman paras toimistorakennus.

Viimeisin Siggen saama kansainvälinen 
palkinto on ykkössija Euroopan teräsrakennekilpailussa, jossa palkittiin Dubaihin Burj Al Arab hotellin 
eteen rakennettu terassi. Terassi rakennettiin Raumalla ja kuljetettiin moduuleina meritse Dubaihin, 
jossa se koottiin suomalaisvoimin. Terassi lepää teräspilareiden päällä. Se on 1½ jalkapallokentän ko-
koinen! Dubaihin on rakennettu myös kelluvia yksityistaloja avaimet käteen periaatteella.

Sigge on tehnyt kelluviin ja merenpohjaan tuettuihin teräsrakenteisiin liittyvää yhteistyötä suunnitte-
lu- ja rakennustoimisto Admaresin kanssa. Sisustussuunnittelusta vastaa Kudos Design. Uusin projekti 
on Abu Dhabiin valmistunut 6 000m2 kelluva huvila, sekin Raumalla rakennettu. Esitys on tehty kel-
luvasta kauppahallista ja museoiden vierailukeskuksesta. Qatariinkin on suunnitelmia. Yleensä tämän 
alueen tilaajat eivät halua perinteistä suunnittelua ja rakentamista. Tärkeätä on, että saadaan turistit 

kiinnostumaan.

Kelluvien rakenteiden etuna on, 
että ne voidaan tehdä valmiiksi 
Suomessa sisustuksia myöten. Lä-
hi-Idässä työvoiman ja työnlaadun 
kanssa on ongelmia, lisäksi raken-
nustyömaa häiritsisi ympäristöä 
pitkään. Lähi-Idän arabimaat ovat 
vaativia tarjouskohteita, neuvotte-
lut vievät aikaa. Suomalainen laa-
tu ja aikatauluissa pysyminen ovat 
meidän valttikorttejamme.

Kotimaassa Sigge on äskettäin voittanut 
Turun Ylioppilaskyläsäätiön opiskelija-
asuntokorttelin suunnittelukilpailun ja Tur-
ku Energian tontin aluesuunnittelukilpailun. 
Maaherran Makasiinin peruskorjaus on juuri 
päättynyt, samoin Akatemiatalon peruskor-
jaus. Viimemainittu valmistui etuajassa ja 
pysyi budjetissa. Akatemiatalo täyttää Suo-
men juhlavuonna 200 vuotta!

Sigge käyttää kehittyneitä mallinnusohjel-
mia, joilla pystytään tuottamaan laadukkaita 
suunnitelmia ja tietomalleja, joissa mallien 
tieto säilyy ja takaa entistä parempaa rakentamista, ylläpitoa ja käyttöä.
Hyvin tuntuu pyyhkivän!
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 Syyskuu, tuo kuukausi joka vie meiltä kesän. Syyskuu tuo meille kuitenkin syysseminaarin. Syysse-
minaarissamme tapaamme muiden klubien edustajia, joilta voimme kysellä uusia ideoita ja jakaa omia 
kokemuksiamme. Loimaan klubi on voimiaan säästämättä luonut seminaariin hienot puitteet ja meidän 
muiden tehtävä on luoda avoin ja innostunut ilmapiiri.

Klubikierroksillani olen kuullut hiukan kritiikkiäkin osallistumismaksun suuruudesta, mutta toisaalta 
me kaikki haluamme hyvää ruokaa, teetä ja pullaa, niillä on taipumuksena sitten myös maksaa. Kou-
luttajat ja järjestäjät tekevät kaiken talkoina, ja jos sattuisi niin onnellisesti käymään, että tapahtuma 
tuottaisi jotain, niin varathan ohjautuvat Rotarien palveluprojekteihin.

Syysseminaarissa meillä on tarkoitus antaa klubeille ideoita ja virikkeitä, miten palvella paremmin 
omassa yhteisössään. Ohjelmasta poimittua: Paikalla on piirimme RFE (Rotarien ystävyysvaihto) Mik-
ko Ruohonen ja hänen ehdotelmansa tämän vuoden matkaksi. Itse olen tuollaisella matkalla ollut mu-
kana, ja voin suurella sydämellä suositella matkaa meille kaikille.

Saamme Polio plus -hankkeesta viimeisimmän päivityksen. Piirimme vesikirjan ”ensi-ilta” Do it Erik’s 
way -seminaarissa meillä on teemana Nuoriso. Ykköskirjeessäni avasin stipendien haun klubeille, joilla 
on toteuttaa kuluvalla vuodella nuorison hyvinvointiin tähtäävä hanke. Stipendejä lupasin jakaa 4 kpl 
suuruudeltaan 500 €. Hakemuksia on tullut paljon, se lämmittää kuvernöörin mieltä suuresti. Stipendin 
saajat julkistetaan syysseminaarissa. Klubit ovat siis aktivoituneet ja vastanneet haasteeseeni. Hyvä 
niin.

Olen tuonut mukaan seminaariohjelmaan nuorten parissa häärääviä toimijoita kertomaan esimerkein 
mitä rotaryklubit voisivat nuorten hyväksi tehdä. Kuunnellaan tarkkaan ja ollaan seminaarin jälkeen 
yhteyksissä heihin tai vastaaviin järjestöihin. Loppuvuoteen toivon jokaiselta klubilta nuorten hyvin-
vointiin tähtäävän projektin.

UUSI HAASTE
Teemanihan olivat tälle vuodelle muutos, toiminta ja ilo. Tässä haasteessa kaikki kolme kohtaa toteutuu. 
Syyskuu on rotarykellossa peruskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon kuukausi. Suomessa meillä 
on peruskoulutus, luku- ja kirjoitustaito lähes kaikilla omaksuttuna. Maailmalla kuitenkaan niin ei ole. 
Keskustelimme pitkään aiheesta kollegoiden kanssa Atlantan konventiossa, ja mietimme mitä me rotarit 
voimme asialle tehdä.

Nyky-yhteiskunnassa on riskinä kirjoitustaidon heikkeneminen, kun ainoat kirjeet joita lähetämme ovat 
tekstiviestejä. Iltalehti kirjoitti vuosi sitten tiistaina 9.8.2016 seuraavaa: ”Osa suomen nuorista on käy-
tännössä lukutaidottomia” ja jatkoi: ”Osalla oppilaista taidot ovat niin huonot, että arkielämän tilanteis-
ta selviäminen voi olla vaikeaa.” Syitä lukutaidottomuuteen tietysti voi olla monia, mutta tässä tulee 
kuvernöörin syyskuun haaste rotaryklubeihin toimintateeman alle. Rotaryklubit keräävät omista tai vie-
raiden nurkista lastenkirjoja, sarjakuvia ym. ja lahjoittavat ne paikallisiin päiväkoteihin ja perhepäivä-
hoitajille luettavaksi. Kun klubit ovat näin toimineet, toivon postauksia piirimme Facebook-sivulle.

Klubikierrokseni, jonka olen uudelleenristinyt kuvernööri ralliksi, etenee hyvin ja vauhdikkaasti. Kuu-
lumisia siitä kannattaa seurata piirimme Facebookista. Klubeissa on hyvä rotaryhenki, mutta en ole 
vielä törmännyt kahteen ihan samalla lailla toimivaan klubiin. Ehkä niinkin vielä tapahtuu, onhan meitä 
kuitenkin 60 klubia ja 2200 jäsentä niissä. 

Klubikierroksilla olen itsekin oppinut paljon uutta ja ilokseni havainnut kuinka monipuolista toimintaa 
meidän piirimme klubit harjoittavat. Tässä muutama nuoriin kohdistuva esimerkki, jota klubit ovat 

 Piirin 1410 kuvernöörin kuukausikirje no 3 (syyskuu)



12

minulle kertoneet: Maarianhaminassa klubi on rakentanut kaupunkiin nuorille skeittiradan, Harjaval-
lassa on kunnostettu koululaisten polkupyöriä. Matkalippu tulevaisuuteen jossa Rotarit etsivät nuorille 
kesätyöpaikkoja on usean klubin hankkeena onnistunut ja kymmeniä nuoria on päässyt töihin. Odotan 
innolla mitä muita projekteja saan kuultavaksi kierroksellani.

 1. Kuvernöörin hakuaika on nyt meneillään, odotan klubien ehdotuksia kuvernööriksi 2020-21. 
Hakuaikaa 1.12.2017 asti.
 2. Rekisteröityneiden klubien täytyy päivittää uudet henkilöt yhdistysrekisteriin.
 3. Julkisuuskuvakomitea, jäsenyyskomitea ja Rotarysäätiökomitea jalkautuvat taas syksyllä piirimme 
alueelle. Pori, Turku ja Forssa tulevat olemaan paikkakunnat jossa koulutukset tapahtuvat. 
Nämä koulutukset on tarkoitettu kaikille piirimme rotareille, toivon runsasta osanottoa tapahtumiin. 
Ajankohdat ja päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.
 4. Rotary-dollarin kurssi on 0,85 D 

Syysseminaarimme on onnistuneesti läpikäyty. Vielä kerran iso kiitos Loimaan klubilaisille seminaarin 
raameista ja loistavasta yhteistyöstä.

Aiemmissa kirjeissäni jo lupailin näyttää omalla esimerkilläni mitä tarkoittaa tänä vuonna ” Do it Eriks 
way”. Kuukausikirjeessä numero 1 avasin klubeille stipendihaun. Aiheena klubien paikalliset projektit 
nuorisotyön hyväksi, stipendejä lupasin jakaa 4 kpl. Syysseminaarissa Loimaalla jaoin kuitenkin peräti 
10 kpl 500€ stipendejä 11 klubiin (yksi hanke oli kahden klubin yhteinen hanke). Hakemuksia tuli lop-
pujen lopuksi lähes parikymmentä.

Toivon että tällä esimerkilläni klubit aktivoituvat pohtimaan omien hankkeidensa mittavaa lisäämistä 
paikallisesti. Paikallisilla projekteilla klubi saavuttaa näkyvyyttä omalla alueellaan, saadaan uudet su-
kupolvet kiinnostumaan Rotariklubeista ja mikä tärkeintä autetaan avun tarvitsijoita. 

Klubit joille stipendi Syysseminaarissa jaettiin: Kokemäki, Turku, Meri Pori, Somero, Punkalaidun, 
Lieto ja Lieto Vanhalinna, Loimaa, Salo Uskela, Eurajoki ja Forssa Sepänhaka. Onneksi olkoon jo-
kaiseen klubiin ja hankkeeseen. Onnea myös niihin hankkeisiin ja klubeille, joista hakemuksen sain, 
mutta tällä kertaa jäivät ilman stipendiä. Onnistuneista hankkeista tulemme kuulemaan piirin netti- ja 
somesivuilla.

Kuvernööri Rallyni on tätä kirjoittaessa jo ylittänyt puolimatkan. Eteen on tullut hyvinkin erilaisia klu-
beja, ja uskomaton määrä uusia ystäviä. Matkaani voi seurata myös piirimme somesivuilta Facebookis-
sa, postaan piirin Facebook -sivuille muutaman tunnin viiveellä fiilikseni ja ensivaikutelmani klubista.

 PIIRIN 1410 KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE NO 4. LOKAKUU ON 
TALOUSKEHITYKSEN JA YHTEISKUNNALLISEN KEHITTÄMISEN KUUKAUSI 

Kuvernöörin tämän kuun helppo Rotary - tehtävä tulee tässä. Piirimme jokainen rotari muistaa, että suo-
men talouskasvuun auttaa, kun tuemme paikallisia yrittäjiä ja varsinkin niitä uskalikkoja jotka pitävät 
kivijalkaputiikkeja pystyssä. Joka päiväisen ostoskeskusostelun sijaan käymmekin ostoksilla lähikaup-
piaan luona. Yleensä paikallisilta yrittäjiltä saamme yksilöllistä palvelua, sosiaalista kanssakäymistä, eli 
kaikkea sitä mikä meille rotareille on.

LOKAKUU ON TALOUSKEHITYKSEN JA YHTEISKUNNALLISEN 
KEHITTÄMISEN KUUKAUSI 

Kuvernöörin tämän kuun helppo Rotary - tehtävä tulee tässä. Piirimme jokainen rotari muistaa, että suo-
men talouskasvuun auttaa, kun tuemme paikallisia yrittäjiä ja varsinkin niitä uskalikkoja jotka pitävät 

Kuvernöörin kuukausikirje no 4 (lokakuu)
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kivijalkaputiikkeja pystyssä. Joka päiväisen ostoskeskusostelun sijaan käymmekin ostoksilla lähikaup-
piaan luona. Yleensä paikallisilta yrittäjiltä saamme yksilöllistä palvelua, sosiaalista kanssakäymistä, eli 
kaikkea sitä mikä meille rotareille on tärkeää.

Matrikkeli Tuo mainio kirjamme josta jokaisella rotarilla tuntuu olevan mielipide. Matrikkeli on meille 
tärkeä, ja varsinkin jos/kun ei osaa nettisurffailua. Kirja meillä kaikilla on ja sitä on helppo selailla. Ma-
trikkelin sinisillä sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa. Klubivierailuissani ole kuullut usein kysymyksiä, 
joihin olisi vastaus ollut matrikkelin sivuilla. 

Kuvernöörin helppo kuukausitehtävä numero 2 on:
Lukekaa matrikkelin siniset sivut. Sivuilta löytyy tilastotietoa meistä, löytyy vastaukset kysymyksiin: 
mikä on EREY, Rotary Norden, rotarysäätiö, sääntövaltuuskunta (COL), missä sijaitsee pääkonttori ja 
paljon muuta. Lukeminen kannattaa aina. 

Rotarysaavutuksia 
 2.9. on pelattu Rotary -golfia Naantalissa, järjestäjänä Kultaranta Golf Club. Neljä parasta tässä järjes-
tyksessä, Hahto Tarmo, Kohtala Pertti, Honka Jari ja Lappi Jyrki. Piirimme on 2017 tammi - elokuun 
aikana kohonnut Suomen suurimmaksi ShelterBoxlahjottajaksi. 

Piirin suurimmat lahjoittaja klubit (n. 2 boxia) ovat; Maarianhamina, Eura, Forssa, Naantali ja Vehmaa. 
Muistetaan että Vehmaalla on vain 14 jäsentä, joten saavutus on lähes uskomaton. Rotarien jäsenmäärä 
maailmanlaajuisesti on kasvussa. 31.8 meitä oli 1220185, lisäystä 1.7 tilanteeseen on peräti 17248 uutta 
jäsentä. Tervetuloa.

Rotarien jäsenmäärä maailmanlaajuisesti on kasvussa. 31.8 meitä oli 1220185, lisäystä 1.7 tilanteeseen 
on peräti 17248 uutta jäsentä

Nimityksiä 
PP Johanna Talikainen (Forssa Rk) on valittu Zone 15 Public image koordinaattoriksi alkaen 1.7.2018. 
Pesti on kolmevuotinen. Johanna on kuluvalla kaudella piirimme julkisuuskuvakouluttaja, nyt hänen 
osaamisensa on huomattu jo suuremmilla areenoilla. Upeaa Johanna ja onnea tehtävääsi. 

PDG Berndt von Veh (Turku-Åbo Rk) on valittu Suomen Rotaryn edustajaksi Rotary Nordeniin kalen-
terivuosiksi 2018 - 20. Hakijoita tehtävään oli 5 kpl, ja meidän Berndt tuli valituksi.

Muistilista
Edelleenkään lähes yksikään klubi, jossa olen käynyt ei ole päivittänyt tietojaan yhdistysrekisteriin, 
laittakaa klubinne tiedot ajan tasalle heti tänään.

Piirikuvernöörin haku on ajankohtainen. Laittakaa minulle tulemaan klubinne ehdotus tulevaksi ku-
vernööriksi mahdollisimman pian, viimeistään marraskuun aikana. RLI koulutus alkaa lokakuussa, il-
moittautumisohjeet koulutukseen löytyy piirin nettisivuilta. RLI on tarkoitettu jokaisella Rotarille, jota 
kiinnostaa rotarymaailma laajemmin.

Piirimme Vesikirja (Itämeriprojektin tukikirja) on lähes myyty loppuun, tällä hetkellä enää noin 40 kir-
jaa on jäljellä. Nyt kannattaa olla nopea, sillä päätöstä uuden painoksen ottamisesta ei ole tehty. Kirja 
maksaa 35€, siitä menee 10€ piirin itämeriprojektiin ja 5€ klubin vesistöprojektiin. Kirjat voi tilata 
osoitteesta Paivo.Uusi-Erkkila@tekniset.fi 

Vuosisadan Rotaryjuhlan valmistelut ovat täydessä käynnissä. Piirikonferenssi on tarkoitettu jokaiselle 
piirimme Rotarille, ei vain presidenteille ja hallituksille. 14-15.4.2018 on ajankohta, varatkaa jo kalen-
teriinne.


