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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 5/2017

5.5.2017 - 26.5.2017

HYVÄT VELJET

Klubimme toimintavuosi on kohtapuoliin päättymässä. Jokainen klubi laatii vuosittain toiminta-
suunnitelman, jota pitäisi myöskin noudattaa. Miten sitä on noudatettu, tapahtuu AG:n (apulais-
piirikuvernöörin) käynneillä klubihallituksen kokouksessa kauden loppupuolella.

Meillä ajankohta oli 12.5., jolloin AG Tapani Kaarlas vieraili sekä hallituksessa että viikkokoko-
uksessa.  AG kävi läpi klubijohtosuunnitelmaa, jota hän totesi varsin hyvin noudatetun. Jäsen-
määrä tosin on laskussa, kuten aika monessa muussakin klubissa.  Hän kehotti panostamaan 
lisää uusien jäsenten hankintaan.  

Kysymykseen osallistumisesta Turun klubien yhteisiin hankkeisiin, joissa aktiviteettien tuotot 
suunnataan ulkomaille, vastattiin klubimme pitäytyvän vain kotimaisissa hankkeissa, lukuunot-
tamatta Rotarysäätiölle tehtäviä lahjoituksia. Edelleen totesimme, että klubin tärkein varainke-
ruuaktiviteetti on vuotuinen Joulumusiikki -ilta, jonka tuotosta pääosa lahjoitetaan paikalliseen, 
vuosittain päätettävään kohteeseen ja osa menee vaihto-oppilastoimintamme rahoittamiseen.  

Vaihtokokouksemme on perjantai-
na 16.6. Turun Pursiseuralla, toi-
votan kaikki veljet avec

Tervetulleiksi. Ohjelmassa on ket-
jujen vaihdon lisäksi kesäistä mu-
siikkia, veli Juhani Soinin esitys 
Turun Pursiseuran toiminnasta ja 
tietenkin maittava lounas.

Tapaamisiin!
Antti Mäkelä
klubipresidentti
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 Klubikokouksessa vierailivat Heikki Impivaara Naantalista ja Esko Lehtinen Espoosta.
 Molemmat veljet  harkitsevat vakavissaan siirtymistä klubiimme. Keskellä luennoitsija Pirkko Keskinen.

Viikkokokous 5.5.2017
Paikalla 14 omaa veljeä ja esitelmän pitäjä Pirkko Keskinen sekä kaksi vierailevaa rotariveljeä, joista 
toinen Heikki Impivaara Naantalista ja toinen Esko Lehtinen Espoosta. 

Klubipresidentin tuuraaja Pakka Rinne avasi kokouksen ja toivotti 
paikallaolevat tervetulleiksi. Historiallisena tietoiskuna Pekka tote-
si, että on kulunut tasan sata vuotta Naantalin Purjehdusseuran pe-
rustamisesta. Seuran säännöt lähetettiin vahvistettavaksi Turun ja 
Porin läänin kuvernöörille jo 5.5.1917, mutta niiden vahvistaminen 

venyi viiden kuukauden päähän.

Kuvernööri vahvisti yhdistyksen 
säännöt 5.10.1917, ja sitä juhli-
taan seuran perustamispäivänä. 
Järjestäytyneen purjehdustoi-
minnan juuret Naantalissa löy-
tyvät kuitenkin jo 1860-luvulta. 
Kylpylävieraat toivoivat, että 
pantaisiin pystyyn seura, joka 
ryhtyisi toimimaan paikallisen 
venekaluston uusimiseksi ja pa-
rantamiseksi.Pekka kehui saaneensa ke-

vään aikan peräti kaksi sii-
kaa!! Kalajuttu, arveltiin.

Naantalin pursiseura on vielä nuori verrattuna Suomen vanhimpaan, joka on porilainen BSF. Se on pe-
rustettu Porissa vuonna 1856, ja on vanhin yhtäjaksoisesti toiminut urheiluseura Suomessa. 
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Pentit Hilke ja Ääri ovat paitsi rota-
riveljiä myö kurssiveljiä RUK102:lta 
vuodelta 1960.

Avaajan mukaan meillä tapahtuu turhan paljon hukku-
misonnettomuuksia. Tuore esimerkki on Kuusiston sal-
messa vastikään tapahtunut eläkeläispoliisin hukkuminen. 
Hänen löytämisessään oli ruumiskoira suureksi avuksi. Her-
ra nimeltä Torsti Nieminen on nimittäin toteuttanut idean 
kouluttaa koira haistamaan 
veteen uponneen ihmisruu-
miin. Veli Antti Jääskeläi-
nen todisti, että ruumiskoira 
ja sen ohjaaja ovat patolo-
gin parhaita apulaisia, kos-
ka heidän avullaan ruumis 
löydetään ajoissa.

Esitelmän pitäjän Pirkko 
Keskinen on Turkuseuran 
hallituksen varapuheen-
johtaja. Hän oli tullut tuu-
raamaan alun perin esitel-
möitsijäksi lupautunutta 
puheenjohtaja Tapio Jokis-

ta. Vanhimmat veljet muistavat, että Pirkko on käynyt kauan sitten esi-
telmöimässä klubissamme. Hän kertoi silloin autokaupasta ja alueen elinkeinorakenteesta.

Turkuseura - Åbosamfundet ry on perustettu vuonna 1957. Se on poliittisesti sitoutumaton kotiseutu-
yhdistys, joka vaalii turkulaisuutta ja Turun murretta, tallettaa perinteitä ja turkulaista paikallishistoriaa 
sekä välittää niitä myös uusille sukupolville. Pirkon mukaan ei ole vain yhtä Turun murretta, vaan usei-
ta, jotka on erotettavissa toisistaan kaupunginosien mukaan.

Turkuseura toimii 15 turkulaisen kaupunginosaseuran kattojärjestönä, harjoittaa ja tukee Turkua kos-
kevaa tallennus- ja tutkimustoimintaa sekä järjestää esitelmiä, juhlia, näyttelyitä ja retkiä. Näkyvä toi-
mintamuoto on kirjojen julkaiseminen ja kustantaminen. Vastikään ilmestyi 49. seuran kustantama teos. 
Yhtenä tavoitteena on lisätä turkulaisten kiintymystä kotiseutua kohtaan. 

Yhdistys tekee myös aloitteita kaupungin matkailun edistämiseksi ja pyrkii tekemään kaupunkia ja 
turkulaisuutta tunnetuksi. Sillä on omat näyttelyosastonsa paikallisissa yleisötapahtumissa, kuten mes-
suilla ja keskiaikamarkkinoilla. Yhdistys on virallisesti kaksikielinen, mutta Turun murteen virheetön 
hallitseminen ei ole edellytys mukana 
ololle sen toiminnassa.

Turkuseuran toimisto ja Föripuoti ovat 
muuttaneet Vanhalle Suurtorille. Seu-
ran toimisto ja Föripuoti ovat avoin-
na uusissa tiloissa Brinkkalan talossa 
osoitteessa Vanha Suurtori 3.
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Viikkokokous 12.5.2017
Edeltävässä hallituksen kokouksessa myönnettiin Pauli Heikkiselle ero klubijäsenyydestä hänen omasta 
pyynnöstään. SPR on antanut Paulille lisää tehtäviä. Pauli kiittää klubilaisia mukavasta yhdessäolosta.

Läsnäolo: omia 18, vieraita AG + 1 (Harri Lukander, Piikkiö)

AG Tapani Kaarlas käytti puheenvuoron ja kiitti hyvin onnistu-
neesta RYLA:sta. Samalla hän ilmoitti Tall Ships Raceen liitty-
västä matkasta Airistolle seuraamaan purjelaivojen lähtöä Replot 
II:lla. Presidentti on lähettänyt asiasta sähköpostia klubilaisille.

Esitelmän piti klubiveli Jari Forsström aiheena ”Perimä ja 
lääkkeet”. 

Jari on Abomics yhtiön toi-
mitusjohtaja. Yrityksen toi-
mialana on lääketieteellisen 
tutkimustiedon soveltami-
nen potilashoitoon. Paino-
pisteenä on perinnöllisyy-
teen sekä lääkkeiden tehoon 
ja turvallisuuteen liittyvän 

uuden tiedon hyödyntäminen. Yritys on perustettu vuonna 2013.

Perimä vaikuttaa siihen, miten lääke tai sen annostus vaikuttaa ih-
misessä. Farmakogenetiikka on farmakologiaan kuuluva tieteen-
ala, joka tutkii perinnöllisten tekijöiden merkitystä lääkeaineiden 
aineenvaihdunnassa ja vaikutuksissa ihmisissä.

Historiasta tiedämme, että ennen veriryhmien keksimistä verensiir-
to oli onnen kauppaa. Nyt sama tilanne on geenitestien kohdalla. 
Testien avulla voidaan saada lääkitys kohdalleen potilaskohtaisesti

Suurin osa lääkeongelmista liittyy tilanteisiin, jossa lääke on määrätty suositellulla annoksella ja potilas 
on ottanut lääkkeen ohjeen mukaan. Silti on syntynyt ongelma: ylireagointi lääkkeeseen tai lääkkeellä 
ei ole vaikutusta. Näiden ongelmien osuus on kaikista terveydenhuollon suorista kustannuksista 9,5%, 
eli keskivertokansalaista kohden 320 €/vuosi. Terveydenhuollon kuluista 10% potilaista käyttää 80%, 
näin lääkeongelmien kulu näille potilaille on   n 2 600€/v.

Ihmisen metabolia (aineenvaihdunta)nopeus vaikuttaa lääkeaineen tehoon ja turvallisuuteen.
Metabolianopeus jaetaan neljään luokkaan
- ultrarabid
- normal
- intermediate
- poor

Esimerkki kodeiinista (metaboloituminen morfiiniksi)
- ei tule käyttää alle 12-vuotialla lapsilla
- ei tule käyttää alle 18- vuotiailla, joille on tehty ylähengitysteiden toimenpide
- ei tule käyttää potilaille, joiden tiedetään olevan CYP2D6 ultranopeita metaboloijia.
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CYP2D6geeni reagoi pariin kymmeneen  lääkkeeseen, näiden 
reseptejä määrätään vuosittain satojatuhansia. Jos geenitestiä ei 
ole tehty,  potilas voi saada haitallisia oireita tai lääke ei tehoa.
Myös CYP2C19geenin metabolia vaikuttaa monen yleisesti käy-
tössä olevan lääkkeen tehoon ja turvallisuuteen.

Uusissa lääkkeissä käyttö saattaa edellyttää metabolianopeuden 
tuntemista eli geenitestiä.
Abomics on kehittänyt farmakogenomisen tietokannan – Ge-
neRx. Tietokanta mahdollistaa lääkehoidon määräämisen poti-
laan yksilöllisten geneettisten ominaisuuksien mukaan. Geeni-
tiedon hyödyntäminen lääkehoidossa lisää tutkitusti lääkehoidon 
tehoa ja turvallisuutta. Tietokantaan on valittu asiantuntijoiden 
avulla vain ne geenitestit, joista on tieteellisen näytön perusteella 
hyötyä kliinisessä päätöksenteossa.

Abomics ei tee itse geenitestejä, vaan antaa niihin liittyviä asian-
tuntijalausuntoja. Se myös tallentaa ja säilyttää testeihin liittyvät 
tiedot, joten kerran tehtyä testiä ei tarvitse uusia. Geenitestin tu-
lokset saa älypuhelimeen, josta tiedot voi näyttää lääkärikäynnin 
yhteydessä hoitavalle lääkärille.

Geenitestien nopea halpeneminen on yllättänyt kaikki toimijat. Niinpä vain pieni osa lääkäreistä ym-
märtää geeniteknologiaa ja osaa käyttää sitä hyväkseen. Lääketeollisuus suhtautuu geeniteknologiaan 
epäilevästi, koska testeihin perustuva tieto voi vaikuttaa epäedullisesti lääkkeiden määräämiseen.

Farmakogenetiikan avulla vältettävissä olevia komplikaatioita
- Simvastatiinin lihasongelmat
- Metoprololin AV-johtumishäiriöt
- Karbamatsepiinin ja allopurinolin ihoreaktiot
- Kodeiinin aiheuttama pahoinvointi ja huimaus/lääkkeen tehottomuus
- Marevanin vuotokomplikaatiot hoidon alussa
- Tehottoman klopidogreelihoidon aikana saatu halvaus tai sydäninfarkti
- Estrogeenivalmisteiden aiheuttamat tromboemboliset komplikaatiot.
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Viikkokokous 19.5.2017

Turun liikuntapalvelujohtaja veli Markus Kalmari 
kertoi aluksi 

Liikkuva koulu -projektin taustoista

LIIKU 16 tutkimuksen mukaan vain 1/3 lapsista ja nuorista 
liikkuu suositusten mukaisesti. Kolmasosa liikkuu suositusten 
mukaisesti. Lapset ja nuoret viettävät puolet valveillaoloajasta 

maaten tai istuen. Keskimäärin joka kolmannella turkulaisella 5. luokkalaisella on heikko fyysinen suo-
rituskyky.

Lapsen kokonaisvaltaisen 
kasvun ja kehityksen näkö-
kulmasta on tarpeellista, että 
liikunta terveellä ja mielek-
käällä tavalla kuuluu osaksi 
päivittäistä elämää. Nykyisen 
hallituksen kärkihankkeisiin 
kuuluu lasten ja nuorten lii-
kunnallisen elämäntavan edis-
täminen, käytännössä tämä on 
Liikkuva koulu -hanke. Marie 
Rautio-Setälä toimii projekti-
koordinaattorina.

Liikkuva koulu tavoitteet
- aktiivisempi ja viihtyisäm-
pi koulupäivä
- lisätä vähintään tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen koulupäivään
- oppilaiden osallistumisen lisääminen
- oppimisen edistäminen ja istumisen vähentäminen
- valtakunnallinen ohjelma peruskouluikäisille

Turussa hankkeeseen saadaan lukuvuodelle 2016-17 valtionavustusta 344 000€, oma rahoitus on 
400 000, josta puolet sivistystoimialalta ja puolet liikuntatoimialalta. Kaikki perusopetuksen 38 koulua 
osallistuvat. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Liikkuva kou-
lu- hanke on otettu huomioon myös opetussuunnitelmassa.

Läsnäolo: omia 18 + toinen esitelmän pitäjä Marie Rautio-Sipilä.

Presidentti muistutti vaihtokokouksesta 16.6. Turun Pursiseuran ravintolassa. 

Otto Thuden osallistui  Aninkaisten rotariklubin järjestämään 
RYLA -tapahtumaan. ja kertoi klubikokouksessa kokemuk-
siaan sieltä. Otto piti esitelmiä  onnistuneina ja liike -elämän 
ilmiöitä monella tapaa selventävinä. Kuulijakunta oli hänen 
mukaansa erittäin tyytyväinen esitelmien antiin. Ilmapiiri 
RYLA:ssa oli ollut innostavaa. Otti kiitti osallistujien puolesta 
klubia.
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Kouluihin on nimetty Liikkuva koulu yhdysopettajat ja kehi-
tysryhmät. Koulujen omia toimenpiteitä ovat
- välinehankinnat (oppilaat ja opetushenkilökunta osallistuvat)
- harrastetoiminnan toimintamalli, käynnistetty 180 ryhmää
- koulu- ja harrastetoimintakiertueet
- opettajien ja harrastetoiminnan ohjaajien kouluttaminen
- välkkis- ja spintoiminta

- liikuntaneuvojaopiske-
lijat vierailevat kouluis-
sa
- palautejärjestelmän ke-
hittäminen
- Liikkuva polku- säh-
köinen oppimisalusta

Nykytilan arviointi on 
osoittanut, että tehtävää 
on paljon. Välinehan-
kintoihin (välitunti, toi-
minnalliset opetusmenetelmät, harrastustoiminta) on käytetty 185 
000€. Lasten ja nuorten liikkumisympäristöjen (mm koulupihat) 
kehittäminen pitäisi huomioida kaavoituksessa.

Tarvitaan useiden toimijoiden strategista yhteistyötä ja toimenpi-
teitä, jotka kohdentuvat läpileikkaavasti lasten ja nuorten arkeen 
(koulumatkat, koulupäivät, iltapäivätoiminta, harrastukset, va-
paa- ajan kulkeminen, koti ja lähiympäristö).

Monet liikuntatilat ovat päivisin vajaakäytössä, koululaisten käyt-
töön? Voisivatko seurat antaa ammattitaitoaan koululiikuntaa edistämään?
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Viikkokokous 26.5.2017
Läsnäolo: omia 11, vieraina vaihtareita

Helatorstai oli syynä vähäiseen osanottoon. Presidenttiä tuurasi Timo Aalto-Setälä.

Nuorisovaihtoasiamies Petri Kannisto oli 
tuonut kokoukseen vaihto -oppilaamme 
Sharonin, kesävaihtoon lähtevän Maisa 
Meritähden ja lähtevän vaihto -oppilaam-
me Kaapo Lappalaisen.

Sharonilla (kuva alla) oli synttärit, lau-
loimme ja annoimme lahjan. Hän lähtee 
takaisin Taiwaniin 4.7.2017. Hän on tyy-
tyväinen vaihtarivuoteen. Eniten hän oli 
yllättynyt vuodenaikojen vaihtelusta, tal-
vella oltiin sisällä, nyt mennään ulos.

Maisa lähtee heinäkuussa 5 viikoksi Ete-
lä-Afrikkaan. Maisan perhe asuu pienellä 
paikkakunnalla 80 km Johannesburgista. 

Perheessä on paljon eläimiä, mm kesy hyppyantilooppi. Hä-
nelle on luvattu näyttää African Big Five eläimet. Hän pääsee 
kahdeksi viikoksi koulunpenkille. Maisa ei päässyt vuosi-
vaihtoon, joten hän valitsi kesävaihdon. Hän on tällä saral-
la klubimme ensimmäinen. Kesävaihto on klubin kannalta 
helppoa, koska perheet hoitavat kaikki asiat keskenään.

Kaapo lähtee heinäkuussa Australian länsi-
osaan Perth:iin. Hän ei ole vielä ollut yhtey-
dessä ensimmäiseen isäntäperheeseensä.

Molemmat lähtijät tuntuivat olevan reippaita 
ja avoimia nuoria, varmasti pärjäävät!

Kaapo ja Maisa oikealla.


