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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 10/2016

04.11.2016. - 23.12.2016

Hyvät rotaryveljet

Joulu on vietetty ja rotaryvuosi on puolivälissä.  Tämän rotaryvuoden teema on ”Rotary palvelee 
ihmiskuntaa”. Omassa klubissamme toteutamme tätä mm. Joulumusiikki-illalla, joka oli viime per-
jantaina ja josta on juttu edempänä tässä lehdessä.  

Elokuun Aviisissa asetin tavoitteeksi, että jokainen aktiivijäsen hankkii vähintään yhden ilmoituk-
sen, tämä ei toteutunut.  Saimme kokoon 42 ilmoitusta, kun edellisen vuoden lukumäärä oli 44.  
Taloudellisesti tulos on kuitenkin parempi, koska ilmoituksen hinta oli edellisvuotista korkeampi.
Aktiivisuudessa ”jäimme luokalle”, mutta yrittäkäämme kovemmin ensi syksynä. Ilmoitushankin-
nan primus oli tänäkin vuonna veli Timo Aalto-Setälä. Kiitän kaikkia illan järjestelyissä mukana 
olleita ponnisteluista, tuloksena oli taas mieliinpainuva ilta.

Ensi vuonna Rotarysäätiö täyttää 
100 vuotta, maailmanlaajuisen sää-
tiön tavoitteena on parantaa terve-
yttä, josta hyvänä esimerkkinä on 
Polio Plus, tukea koulutusta ja lie-
vittää köyhyyttä.  Suomessa säätiön 
100-vuotisjuhla pidetään Turussa 
11.2.2017. Juhla on avoin kaikille 
rotareille avec, ilmoittautumisohjeet 
lähetetään tammikuun alussa.

Klubimme kevään viikko-ohjelma 
alkaa olla valmis, odotettavissa on 
kiinnostavia esitelmiä mm. ajankoh-
taisista aiheista betonista Brexitiin.

Hyvää Uutta Vuotta!
Antti Mäkelä klubipresidentti
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Viikkokokous 4.11.2016
Viikkokokous ja syyskokous
Paikalla 16 omaa veljeä ja yksi vierailija

Klubipresidentti Antti Mäkelä avasi viikkokokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi tilaisuuteen. En-
simmäiseksi Antti antoi puheenvuoron vierailevalle veljelle, 
rotariklubi Aboa Novan presidentille Matti Hakoilalle. 

Tämä kertoi, ettei piiri toimita enää joulukortteja klubeille, ku-
ten aikaisempina vuosina on tapahtunut. Niinpä Aboa Novassa 
kehiteltiin idea painattaa joulujulistukseen perustuvia kortteja 
ja kääröjä erityisesti turkulaisten rotarien käyttöön. 

Kortit ovat perinteistä kokoa, joissa joulurauhan julistus on 
painettu antiikkisella fontilla (Old English Text) suomeksi ja 
ruotsiksi. Tekstipalkkien välissä on taiteellinen piirros joulu-
rauhan julistamisesta Prinkkalan talon parvekkeelta. Liikelah-
jan lisukkeeksi suunnitellussa käärössä toistuvat samat teks-
tit, mutta A4-kokoisessa arkissa on toisena piirroksena kaksi 
Lucia-neitoa.

Joulukortit toimitetaan 10 kappaleen nipuissa hintaan 10€. 
Joulurauhajulistuksen hinta on 8€ kappaleelta. Myydyistä 
tuotteista klubin on mahdollista saada itselleen neljän euron 
suuruinen provisio. Hakoilan esitys innosti veljiä tekemään 
heti tilauksia. 

Seuraavaksi Leena astui kokoussaliin kantaen tarjottimella kuohuviinilaseja. Kun jokaisella oli pikari 
edessään, ilmoitti presidentti, että nyt nostetaan malja 85 vuotta täyttäneelle klubiveljelle, Hannu Sa-
volalle. Antti lausui klubin onnittelut ja kiitokset Hannulle sekä sanoi tämän tehneen korvaamattomia 
palveluksia Aninkaisten rotariklubille niin ohjeillaan, neuvoillaan ja tietoiskuillaan kuin myös rotaripe-
rinteen vaalimisella.

Antti kertoi, että klubihallitus oli päättänyt nimittää Hannu Savolan rotariklubi Turku Aninkaisen kun-
niajäseneksi tästä päivästä lähtien. Presidentti esitti toivomuksen, että Hannu käyttäisi jatkossakin mit-
tavaa rotaritietämystään klubimme hyväksi.
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Veli Hannu Savola kiitti presidenttiä ja klu-
biveljiä onnitteluista ja osakseen tulleesta 
huomionosoituksesta sekä muisteli muuta-
milla lauseilla ajautumistaan rotariliikkeen 
erilaisiin tehtäviin. Niistähän on luettelo 
lokakuun 2016 Aviisissa.

Presidentti luki vielä hämeenlinnalaisen 
rotariveljen Olavi Virtamon kirjeen, jossa 
tämä muisteli jäsenyyttään Aninkaisten 
rotariklubissa vuonna 1976. Matti Helle, 
Pentti Hilke ja Olavi Puro sanoivat muis-
tavansa Olavin. Hannu Savola kertoi puo-
lestaan tehneensä yhteistyötä Vanajaveden 
rotariklubiin kuuluvan Virtamon kanssa.

Veli Timo Aalto-Setälä ilmoitti, että tammikuun 13. päivästä lähtien klubimme viikkokokous pidetään 
ravintola Verkahovin kabinetissa osoitteessa Verkatehtaankatu 4. Siellä on 27 istumapaikkaa, mikä 
nykyisillä osallistujamäärillä riittänee meille, ellei rajoitettu paikkamäärä innosta veljiä ryntäämään 
joukolla kokouksiin. Verkahovi toimii perjantaisin kokouspaikkanamme siihen asti, kunnes Suomalai-

nen Pohja on kunnostettu 
uuden yrittäjän haluamaan 
kuntoon.

Ohjelmassa seurasi rekiste-
röitynä yhdistyksenä toimi-
van rotariklubi Turku Anin-
kaisen vuosikokous, jonka 
Antti Mäkelä avasi. Vuo-
sikokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Pentti Hilke 
ja sihteeriksi Antti Mäke-
lä. Kokous eteni sääntöjen 
mukaisesti. Pöytäkirja on 
sivulla 20. (TH)
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Viikkokokous 11.11.2016
Läsnä omia 20, yksi vieras, vaihto-oppilas Sharon sekä esitelmän pitäjä Erik Moberg

Aluksi Hannu Savola esitteli kirkkaanpunaista, leveää kau-
lanauhaansa, jonka hän oli saanut käydessään Taipeissa RI:n 
maailmankongressissa vuonna 1994. Hän halusi antaa sen tai-
wanilaiselle vaihto-oppilaallemme Sharonille muistoksi Suo-
mesta. (Kuva vas.)

Erik Moberg lähti klubimme vaihto-oppilaaksi Brasiliaan 
27.7.2015. (Kuva alla). Hänet otettiin hyvin vastaan ja sopeu-
tuminen oli helppoa. Hänen sijoituspaikkansa oli Rio Grande 
do Norten osavaltion pääkaupunki Natal, jossa on yli 800 000 
asukasta. Natal on vilkas kaupunki, jossa on hienot rannat, 
mutta elämä on vaarallista; ei saanut näyttää kännykkää eikä 
pyöräillä, koska ne olisi varastettu. Hän kiitteli rotarivaihtoa 
erinomaiseksi ja turvalliseksi ratkaisuksi, koska se takasi hyvät 
perheet.

Ensimmäinen sijoituspaikka oli yksinhuoltajaäidin vaatimaton 
koti, jossa hän sai hyvää ruokaa ja paljon rakkautta. Toinen perhe oli täysin erilainen: tosi rikas mutta 
ruokaa ei ollut samalla tavalla kuin edellisessä kodissa. Ruokakulttuuri erosi Suomesta: aina riisiä ja 
papuja, joihin sekoitettiin kaikenlaista muuta. Brasiliaiset ihmiset ovat sosiaalisia: ruokailussa koko 
perhe yhdessä, puhutaan paljon ja muutenkin seurustellaan paljon.

Erik pelasi jalkapalloa ollessaan ensimmäisessä perheessä. Joukkueen muut pelaajat olivat faveloista, 
mukavia mutta aina piti varoa, ettei jättänyt mitään arvokasta pukukoppiin. Hän lopetti pelaamisen siir-
tyessään toiseen perheeseen, jossa taas surffaus tuli kuvioihin. Rotariklubissa hän kävi 1-2 kertaa kuu-
kaudessa. Hän kiitteli rotarimatkoja: käytiin 12 kaupungissa, mm. Sao Paulossa ja Rio de Janeirossa; 
Amazonin matka oli ikimuistoinen.

Kouluun hän heräsi 5-6 aikoihin, bussi haki aamuvarhain, koulu alkoi klo 7.10 ja loppui 13.10, välissä 
oli vain yksi puolen tunnin tauko. Oppilaat istuivat luokassa ja opettajat vaihtuivat. Se kiinnitti huomio-
ta, että luokka hiljeni välittömästi, kun opettaja tuli luokkaan. 
Opetussysteemiä hän piti huonona, ja tunneilla ikävystyi, kun 
ei ollut muuta tekemistä kuin kielen opiskelu. Hän ei esim. saa-
nut pyynnöstä huolimatta osallistua kokeisiin.

Huonoja puolia hän oli kokenut vähän: Miten kohdata sijais-
vanhemmat, esim. kun sijaisäiti moitti häntä. Myös oman kie-
len kuulemista kaipasi välillä. Onneksi samassa kaupungissa 
oli toinen suomalaisvaihtari, jonka kanssa sai puhua suomea.

Hyviä puolia oli paljon: portugalin kielen oppiminen, kult-
tuurien kohtaaminen, tutustuminen rentoon ja kiireettömään 
elämäntapaan, kavereiden saaminen eri puolilta maailmaa, 
tärkeiden elämäntaitojen oppiminen (esim. esiintymistaidon 
kehittyminen), itsensä löytäminen ja ennen kaikkea: huomaa-
minen että Suomi on hieno maa. (PM)
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Rami Huovinen toi 
terveiset ja viirin 
Yhdysvaltain Il-
linoisista Sycamo-
ren rotariklubista. 
Rami vieraili siellä-
työmatkallaan, jon-
ka tarkoituksena oli 
löytää alihankki-
joita johtamalleen 
firmalle. Sycamore 
on lähellä rotari-
liikkeen syntysijoja, 
noin 40 kilometrin 
päässä Chicagosta.

Viikkokokous 18.11.2016
Paikalla 16 omaa veljeä ja vaihto-oppilas Sharon sekä neljä vierailevaa veljeä, yhteensä 21 henkeä.

Klubipresidentti Antti Mäkelä avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Hän muistutti, että 
loppukiri kannatusilmoitusten hankkimiseksi joulumusiikki-illan ohjelmalehtiseen on alkanut.
Jäsenmaksuja on saamatta vielä 14 veljeltä. Antti kehotti veljiä itsetutkiskeluun, sillä uusi toiminnantar-
kastaja Martti Oksa on kuulemma yhtä tarkka kuin edeltäjänsäkin (joka oli Antti Mäkelä).

Viikon kuluttua esitelmän pitää optikko Tuomas Rinne aiheenaan hämäränäkö. Se sopiikin hyvin mar-
raskuiseen kaamokseen, totesi pressa.

Mikä on säätiö
Kokousesitelmän piti Stiftelsen för Åbo Akademin 
toimitusjohtaja Lasse Svens, joka on Turun Rotari-
klubin veli. Hän totesi yleisesti säätiöistä, että ne ovat 
tutkijoiden, taiteilijoiden, kulttuurin ja kansalaisten 
hyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä. Säätiöt 
voivat itsenäisesti arvioida rahoitustarpeet ja päättää 
oman tukensa suuntaamisesta kohteille.

Säätiöt rahoittavat hankkeita, joihin julkinen raha ei 
riitä tai uskalla mennä. Ne ovat moniäänisiä ja tuke-
vat moniäänisyyttä. Jokainen merkittävä suomalainen 
tutkija tai taiteilija on jossakin uransa vaiheessa saa-
nut apurahaa, väitti esitelmöitsijä.

Suomessa on rekisteröityjä säätiöitä 2 850. Niistä 
noin 800 on apurahasäätiöitä. Vanhimmat edelleen 
toimivat säätiöt ovat 1800-luvulta. Säätiöiden tasei-
den yhteen laskettu loppusumma on 20 miljardia €, ja 
mediaanikoko 1,3 miljoonaa e. Sata suurinta säätiötä 
edustaa yli 80 prosenttia koko säätiökannan yhteen-
lasketusta taseen loppusummasta. Säätiöt ovat sijoit-
tajina vakaita ja hyviä omistajia, totesi Lasse Svens.
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Stiftelsen för Åbo Akademi 
perustettiin vuonna 1917. 
Alkupääoma oli 3,5 milj. 
markkaa. Sen yksinomai-
sena tarkoituksena oli taata 
ruotsinkielisen yliopiston 
toiminta. Åbo Akademihan 
perustettiin 1918 ja se toimi 
1950-luvun puoliväliin asti 
ilman valtion ja kuntien tu-
kea, muistutti esitelmöitsijä.

Vuonna 1981sovittiin, että 
ensisijainen vastuu Åbo 
Akademin taloudesta ja toi-
minnasta siirtyy valtiolle. 

Vuoden 2009 yliopistolain uudistuksen myötä julkisoikeudellisista yliopistoista tuli itsenäisiä oikeus-
henkilöitä. Viime vuosina säätiön vuosittainen taloudellinen tuki Åbo Akademille on vaihdellut 10 – 15 
miljoonan euron välillä.

Åbo Akademi säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimii kauppaneuvos Pe-
ter Boström. Valtuuskunta koostuu 49 jäsenestä. Sen puheenjohtajana on ministeri Cristoffer Taxell.
Valtion rahoituksesta huolimatta perustajia ja lahjoittajia yhdistää yhä palava kiinnostus tukea ja edistää 
Åbo Akademin toimintaa. Lahjoitukset ja testamentit koostuvat rahatalletusten ohella myös taiteesta, 
erilaisista kokoelmista, kirjoista sekä merihistoriallisesta aineistosta.

Säätiö hallinnoi tänään noin 400 rahastoa, joiden avulla tuetaan tämän päivän opiskelijoita, tutkijoita 
ja opettajia. Useat lahjoitukset on tehty tiettyä tarkoitusta varten, esimerkiksi nimetyn professuurin 
rahoittamiseksi. Lasse Svensin esitys sai kuulijat vakuuttuneeksi, että hänen johtamansa säätiön tuella 
ruotsinkielisen korkeakouluopetuksen ja siihen liittyvän kulttuurin tulevaisuus on turvattu. (TH)
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Läsnäolo: vieraita 5, omia 26

Kunniajäsenemme ja perustajajäsen Matti Helle 
täyttää 80-vuotta 26.11. Hän tarjosi läsnäolijoil-
le kuohuviinilasilliset ja kiitti klubilaisia hyvästä 
seurasta: ”Tänne on aina mukava tulla!” Laulettiin 
onnittelulaulu ja annettiin raikuvat aplodit erin-
omaiselle klubiveljelle.

AG Tapani Kaarlas ilmoitti, että nyt ei kuvernööri 
ole painattanut joulukortteja, mutta tilalla on kir-
jeensulkijamerkkejä, joita klubin oletetaan hankki-
van.

Rotaract klubi on perusteilla, 18-30 ikäisiä nuoria on 
ilmoittautunut 18, lisääkin mahtuu.

Viikkokokous 25.11.2016
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DG selvensi avainsanojaan
1. Toiminta
- Rotarysäätiö 100v, Suomen rotarit keräävät 
 1 milj USD
2. Vuorovaikutus
- paikallisesti ja kansainvälisesti
- sähköinen kommunikaatio, Facebook
3. Yhteistyö
- klubien välillä, piirien välillä
4. Osallistuminen
- kaikki mukaan
5. Miten vahvistaa jäsenyyttä
- toiminta on kaiken a ja o
- hyvä julkisuuskuva tulee tekemisestä
- hyvä julkisuuskuva kiinnostaa ja tuo 
 uusia jäseniä
- klubikokemus on tärkeä
- etsikää uusia potentiaalisia jäseniä
 (nuoret, NAISET).
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Hämäränäkö
Esitelmän piti optikko Tuomas Rinne (Kaarinan Silmälasi 
oy). Tuomas on klubiveljemme Pekka Rinteen poika ja toi-
minut alalla 25 vuotta. Timo Aalto-Setälä oli pyytänyt Tuo-
maksen puhumaan hämärässä näkemisestä. Timolla oli hy-
viä kokemuksia Kaarinan Silmälasista hankituista hämärään 
tarkoitetuista ajolaseista.

Hyvä ajonäkö edellyttää ajamiseen optimoituja silmälaseja.
Näkeminen
- tarkka näkeminen (suurkontrastinen näöntarkkuus, tar-
kistetaan tutulla taululla)
- kontrastinäkeminen (heikko kontrastinen)
- liikenäkeminen (liikkeen havainnointi)
- stereonäkeminen (etäisyyden ja liikkeen suunnan arvi-
ointi)
- hämäränäkeminen (valoadaptaatio, verkkokalvon solu-
rakenne/sauvasolujen toiminta ja häikäistyminen)
Moniteholinssit eivät ole näkemisen kannalta kovin hyvät, mm sivulle alas ei näe kunnolla.
Näkemiseen vaikuttavat
- valon määrä (intensiteetti)
- valon laatu (merkittävä aallonpituus, UV ja sinisen valon vaikutus häikäistymiseen)
- näköjärjestelmä
o silmä: silmäsairaudet, korjaamattomat taittovirheet, neurologiset muutokset hermojärjestelmässä, 
iiriksen toiminta (pupilliaukon koko), silmien yhteistoiminta (karsastus)
o silmälasikorjaus: linssien voimakkuus, valon läpäisy, linssityyppi, yhteisnäkeminen
Hyvät ajolasit tuottavat maksimaalisen näkö- ja havainnointikyvyn vallitsevissa olosuhteissa.
1. Yleislasit
2. Aurinkolasit
3. Hämäriin olosuhteisiin optimoidut silmälasit
Yleislasit ovat harvoin optimaaliset liikenteeseen ja hankaliin näköolosuhteisiin. Kun yritetään pärjätä 
yksillä laseilla ne ovat väistämättä monen asian kompromissi.
Hämäriin olosuhteisiin optimoidut ajolasit vähentävät näkemisen häiriötekijöitä ja vahvistavat näkemi-
sen kannalta oleellisia osatekijöitä.
1. Maksimaalinen suurkontrastinen näkeminen
a. linssikorjaus n 0,5dpt alle tarvittavat +voimakkuuden ja yli -voimakkuuksissa (pupilliaukon koko on 
isompi hämärässä, se myopisoituu keskim 0,75dpt)
2. Maksimaalinen kontrastinäkeminen
a. kellertävä 15-25% suodatus lisää kontrastia leikkaamalla sinistä valoa
b. sinisen valon suodatus vähentää häikäistymistä (pinnoite). AR pinnoite lisää valon läpäisyä
c. vääristämätön optiikka, 1 tai 2-teho linssit
Nykyisin autoissa käytetään led- valoja. Sinisen aallonpituuden valo tuntuu häiritsevältä kohtaamisti-
lanteissa.

Tuomas Rinne on toiminut Kaarinan Silmälasi oy:n yrittäjänä vuodesta 2014 alkaen.
 Liike tarjoaa myös kolmen silmälääkärin palveluja.
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Viikkokokous 2.12.2016
Klubin hallitus on päättänyt tehdä uuden kuva-arkiston klubin nettisivuille, koska jäsenistö on vaihtunut 
sitten edellisen kuvauksen. Uusia jäseniä kaivataan!!

Perinteinen Tuomon Itsenäisyyspäivän esitys jää nyt väliin kun hän on  lomamatkalla Dubaissa. 

Tilalla oli Risto Hurmeen esitys Georgiasta.
Olin 6 viikkoa Georgiassa ainoana suomalaisena ETYJ pitkäaikaisena tarkkailijana valvomassa parla-
menttivaaleja. Meitä oli 26 pitkäaikaista tarkkailijaa, vaaleja varten tuli 130 lyhytaikaista tarkkailijaa, 
näistä 5 suomalaista. Tämä oli 14 kerta vaalitarkkailijana.

Georgia tunnettiin Suomessa aikaisemmin Gruusiana. Stalin oli gruusialainen. Rajanaapureita ovat poh-
joisessa Venäjä (Tsetsenia ja Ingushia), idässä on Azerbaidsan, etelässä Armenia ja Turkki. lännessä 
Mustameri. Georgian pinta-ala on 69 700 km2, asukkaita on vajaa 5 milj ja väestö vähenee. 

Kartassa näkyy eri väreillä Georgiasta irronneet Abhasia ja Etelä-Ossetia, palaan näihin myöhem-
min. Virallinen kieli on Georgia, jota ei puhuta missään muualla (kuten Suomi) lisäksi heillä on oma 
kirjaimisto, jota sitäkään ei käytetä missään muualla. Georgialaisia on 87% väestöstä, azereita 6% 
ja armenialaisia 4%.  Valuutta on lari, yksi euro on n 2,6 laria. Bensa maksaa lareissa saman kuin 
Suomessa euroissa. Parturi 5 laria. Keskipalkka on alle 1000 laria.

Historia
300-luvulla jkr toinen Georgian alueella hallinneista kuningaskunnista virallisti kristinuskon toisena 
maailmassa Armenian jälkeen.

Georgian kuningaskunta kukoisti 1000-1500 luvut, kunnes osmannien valloitus lopetti itsenäisyyden, 
sitten persialaiset jatkoivat sortoa. Venäjän keisarikuntaan Georgia liitettiin samoihin aikoihin kuin Suo-
mikin, perusteena oli georgialaisten avunpyyntö Venäjälle persialaisten hyökkäyksiä vastaan.
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Venäjän vallankumouksen jälkeen Georgia itsenäistyi saksalaisten tuella (vrt Suomi) toukokuussa 1918. 
Olot jatkuivat sekavina ja helmi-maaliskuussa 1921 Neuvostojoukot miehittivät maan ja se liitettiin 
Neuvostoliittoon. Toisen Maailmansodan aikana 700 000 georgialaista taisteli neuvostojoukoissa, puo-
let kaatui. Neuvostoaikana Georgia oli tunnettu harmaasta taloudesta ja korruptiosta.

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Georgiassa järjestettiin monipuoluevaalit 28.10.1990 ja maa ju-
listettiin itsenäiseksi 31.3.1991. Opposition aseelliset ryhmät ajoivat ensimmäisen presidentin Zviad 
Gamsakhurdian maanpakoon Tsetseniaan tammikuussa 1992. Neuvostoliiton ulkoministerinä toiminut 
Eduard Shevarnadze kutsuttiin Moskovasta maan johtoon.

Lisää rettelöitä syntyi elokuussa 1992 kun Abhasian separatisteja yritettiin saada ruotuun armeijan ja 
puolisotilaallisten joukkojen avulla. Abhasialaiset saivat apua  rajan takaa Venäjältä ja Gudaisin sotilas-
tukikohdasta. Hallituksen joukot kärsivät tappion syyskuussa 1993 ja Abhasiassa asuneet georgialaiset, 
n 200 000 joutuivat jättämään kotinsa, 14 000 georgialaista kuoli taisteluissa ja etnisissä puhdistuksissa. 
Samaan aikaan sodittiin myös Etelä- Ossetiassa, siellä rauhaa takaamaan tulivat venäläiset rauhantur-
vajoukot. Jotta asiat eivät olisi liian yksinkertaisia Gamsakhurdia palasi maanpaosta ja yritti käyttää 
sekasortoa kansannousun järjestämiseksi. Nyt tulivat venäläiset joukot hallituksen avuksi ja kapina ku-
kistettiin.

Shevarnadzen aikana korruptio ja nepotismi rehottivat. Viimeinen naula arkkuun olivat vuoden 2003 
parlamenttivaalit, joissa todettiin laajaa vaalivilppiä hallitsevan puolueen hyväksi. Kansa tuli kaduille ja 
Shevarnadze väistyi rauhanomaisesti. Mikhail Shaakashvili valittiin presidentiksi äänivyöryllä.

Sekä Shevarnadze, että Saakashvili ovat länsimyönteisiä, joka ei Venäjää miellyttänyt. Etelä- Ossetia 
oli piikki Georgian hallinnon lihassa. Saakashvili päätti elokuussa 2008 ratkaista asian lopullisesti ja 
hyökkäsi Etelä- Ossetiaan katastrofaalisin seurauksin, seitsemässä päivässä Georgian joukot oli lyöty ja 
venäläiset olivat lähestymässä Tbilisiä. Parikymmentä tuhatta georgialaista joutui pakosalle. Yhteensä 
Georgiassa on n 250 000 sisäistä pakolaista, pääosin pakolaisleireillä (vrt karjalaiset evakot). Venäjä on 
tunnustanut Abhasian ja Etelä-Ossetian itsenäisyyden.

Tiimi Georgian vaaleissa, minä, tulkki Diana, kuljettaja George, partneri Poul. Otettu Georgian 
Military Highwayn näköalatasanteelta 2000m korkeudessa
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2008 perustettiin EUMM (European Union Monitoring Mission) EU:n tarkkailijaorganisaatio, jossa on 
200 aseetonta tarkkailijaa, 14 Suomesta. He tarkkailevat Abhasian ja Etelä- Ossetian rajaa.

Vähitellen kansa kyllästyi myös Saakashviliin, jonka puolue UNM (United National Movement) hä-
visi vuoden 2012 parlamenttivaalit GD (Georgian Dream) puolueelle. Ennen vuoden 2013 presidentin 
vaaleja Saakashvili poistui Ukrainaan, häntä oltiin syyttämässä monista rikoksista. Ukrainassa hän sai 
kansalaisuuden ja nimitettiin Odessan kuvernööriksi, josta hommasta hän luopui vähän aikaa sitten.
25 vuotta itsenäisyyttä, kolme sotaa ja kolme epäonnistunutta presidenttiä. Nyt presidenttinä on Giorgi 
Margvelashvili (GD).

Parlamenttivaalit
Parlamenttiin kuuluu 150 jäsentä, 77 valitaan suhteellisilla vaaleilla puoluelistoilta ja 73 valitaan enem-
mistövaaleilla. Eli se, joka vaalipiirissa saa yli 50% äänistä valitaan. Äänikynnys on 5%.

 Meidän vastuualueeseemme kuului 4 vaalipiiriä, 130 äänestyspaikkaa. Toimistomme sijaitsi Mtskhe-
tassa. Alueen läpi kulki hyväkuntoinen Georgian Military Highway, jota sotajoukot ovat tallanneet 
vuosisatoja. Nyt se oli täynnä venäläisiä, azerbaidzanilaisia ja armenialaisia rekkoja. Raja oli suljettu 
georgialaisilta! Alueen pohjoisosa on lähes autiota vuoristoa. Korkein vuori oli Mount Kazbeg, 5037m. 
Alueella oli myös toinen Georgian alppihiihtokeskuksista, täysin moderni, kuin Sveitsin Alpeilla. 

 Tiimiimme kuului allekirjoittaneen lisäksi tulkki Diana, tohtori ja englannin kielen apulaisprofessori, 
kuljettaja George ja partnerini tanskalainen poliisi Poul, jolla oli kokemusta Georgiasta EUMM:n ri-
veistä. 

Vaaleihin osallistui yli 20 puoluetta ja itsenäisiä ehdokkaita. Eniten kannatusta ja rahoitusta oli GD ja 
UNM puolueilla. Vaalikampanja oli entisiin vuosiin verrattuna hillitty, ihmiset olivat kyllästyneet ainai-
seen rettelöintiin ja vastustajien mustamaalaukseen ja uhkailuun.

Vaalipäivänä tarkkailijoiden työkaluna ovat rasti-ruutuun lomakkeet. Kehitys on taas kehittynyt. Nyt 
käytössä oli erikoispaperi ja digitaalinen kynä. Kynän kärjessä on kamera, joka kuvaa, mikä ruutu rasti-
tetaan, tieto menee kännykän muistiin ja kun lomake on täytetty, tiedot lähetetään operaation esikunnan 
tietokoneille. Kauas on tultu siitä ajasta, jolloin piti etsiä fakseja lomaketietojen lähettämiseen!

Vaalipäivä sujui hyvin, vain 4 äänestyspaikkaa jouduttiin sulkemaan väkivaltaisuuksien takia, äänestys-
paikkoja oli yli 3 700.

Mutta yllätys odotti. Yli 20 vaalipiirissä ei kukaan ehdokas saanut yli 50% äänistä! Ei Keskusvaalilauta-
kunta, eikä ETYJ ollut varautunut toiseen kierrokseen. Saakashvili vaati UNM-puoluetta boikotoimaan 
toista kierrosta, mutta puolueen johto päätti toisin. Se oli hyvin isänmaallinen päätös.

Osa ETYJ:n tarkkailijoista jäi vielä 3 viikoksi Georgiaan toisen kierroksen takia.  

Vaalien lopputulos oli., että GD sai 115 paikkaa, UNM 27 paikkaa ja Isänmaan Ystävien liitto 6 paik-
kaa (sai 5,01% äänistä) kaksi paikkaa meni enemmistövaalipiireistä muille. Äänestysprosentti oli 
51,4. Tulevaisuus näyttää, mitä yhden puolueen ehdoton enemmistö tuo tullessaan!
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Viikkokokous 9.12.2016
Läsnäolo: vieraita 3, omia 28 + Sharon

Veli Pauli Heikkinen täytti 60 vuotta ja tarjosi kuohuviinilasilliset. ”Makeeta olla 60-v”. Laulettiin.

Joulumusiikki-illan ohjelmat olivat jaossa. 

Matti Hakoila 
(Turku-Aboa 
Nova) toi klubi-
laisten tilaamat 
joulukortit ja- ter-
vehdykset.  Kort-
teja oli myyty n 4 
000 ja tervehdyk-
siä n 400. Tulos 
oli yli 7 000€. 
Matti kiitti kaik-
kia osallistujia. 
(vas)
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Esitelmän piti Aktia- pankin varatoimitusjohtaja 
Taru Narvanmaa (Matti Helteen tytär).

Aktian juuret ovat v 1826 aloittaneessa Helsingin Säästö-
pankissa, joten se on Suomen vanhin talletuspankki. Se on 
OP:n jälkeen toiseksi suurin suomalainen pankki. Nyky-
muotoinen pankki on 1990- luvun usean säästöpankin fuu-
sion tulos.

Pankilla on 47 konttoria ja n 1 000 työntekijää, 42 000 osak-
keenomistajaa, 350 000 henkilöasiakasta ja 50 000 yritys- ja 
institutionaalista asiakasta. Pankin tase on n 10 mrd€, luot-
toja on yli 5 000 milj€ ja talletuksia 4 200 milj€. Tavoitteena 
on kaksinkertaistaa asiakkaiden määrä vuoteen 2018 men-
nessä.

Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja pankki- ,varainhoito-
,vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluiden valikoimasta. 
Uusia tuotteita ovat
- PrePaid MasterCard -kortti (voi ladata 20-2500€)
- Aktia Wallet digitaalinen lompakko

Suomalaisten varallisuudesta ¾ on kiinteässä omaisuudes-
sa (asunto, loma-asunto). Finanssivarallisuudesta puolet on 
käyttely-ja talletustileillä, jotka tällä hetkellä eivät tuota juuri mitään.

Sijoittamisen perustotuus: ei riskiä, ei tuottoa. Aktialla on useita erilaisia vaihtoehtoja sijoittamiselle. 
Uusin rahasto on Nordic Micro Cap, joka sijoittaa pieniin Pohjoismaisiin yrityksiin.

Tämän vuoden loppuun voi verkkopankissa sijoittaa Aktian rahastoihin ilman merkintäpalkkiota. Taru 
ilmoitti olevansa käytettävissä, jos klubilaiset ovat kiinnostuneita Aktian palveluista.



15

Viikkokokous 16.12.2016
Läsnäolo: avec 8, omia 19 + Sharon

Klubilaiset avec kokoontuivat  runsaalle ja maittavalle joululounaalle.

Vietimme hiljaisen hetken veli Eero Bäckmanin muistolle. 
Hän oli lyhyen sairauden jälkeen menehtynyt 5.12. 2016

Aiemmista tiedoista poiketen voimmekin aloittaa vuoden 
2017 Suomalaisella Pohjalla. Ravintoloitsijan vaihdosta 
seuraava remontti saadaankin hoidettua ennen vuoden aloi-
tusta 13.1.2017.

Joululounaan jälkeen meille lauloivat Tyksilän päiväko-
din hellyttävän ihanat lapset, 5-vuotiaat ja esikoululaiset. 
Saimme kuulla neljä laulua
- Pienet kellot
- Tuiki, tuiki tähtönen
- Joulupuu on rakennettu
- Jänöjen Joulu

Päiväkodin tätien johdolla lapset esiintyivät tosissaan, mutta 
vallan vapautuneesti. Kerätyn kolehdin näkeminen sai lap-
set riemastumaan ”Siellä on seteleitä!”

Idea oli Timo Aalto-Setälän, jonka firma oli rakennuttanut Tyksilän päiväkodin. Kiitokset Timolle, oli 
hieno päätös Joululounaalle!

Presidentti toivotti kaikille Hyvää Joulua ja tapaamisiin Joulumusiikki-illassa.
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Vaihto-oppilaamme Sharon jakoi ohjelmalehtisiä kirkon ovella tukenaan rotariveli Timo Nurmi. 
Mieskuoro Laulun Ystävät on vakioesiintyjä rotariklubi Turku Aninkaisen joulumusiikki-illassa.

Joulumusiikki-ilta  23.12.2016

Turku Aninkaisen perinteinen rotary-intercitytilaisuus ajoittui joulun aatonaattoon. Klubiveli Markku 
Seppäsen johtama toimikunta sai huokaista helpotuksesta, kun paikalla saapui rotarikansaa karvan ver-
ran vaille 400 ihmistä myöhäisestä ajankohdasta huolimatta. 

Arvokas tilaisuus alkoi 1400-luvulta peräisin olevalla 
kulkuelaululla, jonka tahdittamana Laulun Ystävien 
mieskuoro siirtyi kirkkosalin etuosaan pystytetyille 
korokkeille. Avaussanat lausui varapresidentti Seppo 
Ruohonen toivottaen väen tervetulleeksi.

LY:n upeiden kuoroesitysten jälkeen joulun sanan 
esitti pastori Jyrki Rautiainen pyytäen kuulijoita 
pohtimaan kysymystä, olemmeko ansainneet kaiken 
sen anteeksiannon, jota joulun sanomassa on luvattu. 
Seuranneiden yhteislaulujen aikana kerätty kolehti 
ohjattiin yhteisvastuulle.

Laulun Ystävien mieskuoroa johti Juha Järvinen. 
Turun Konservatorion duossa lauloi ja soitti pianoa 
Meeri Smiley. Kalle Kulju soitti saksofonia.
Urkusoolan esitti vaikuttavasti Tiina Ilonen
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Kuoroa johti Juha Järvinen. 

Hento urkuri Tiina Ilonen 
sai instrumentistaan esille 
sävelet, jotka tuntuivat sisä-
kaluissa asti.

Pastori Jyrki Rautiainen ja 
klubin varapresidentti Seppo 
Ruohonen.

Joulumusiikkitoimikunnan 
puheenjohtaja Markku Sep-
pästä kiitettiin kukilla.

Turun konservatorion duon 
muodostivat Meeri Smiley ja 
Kalle Kulju.

Kukkais-
tyttöinä 
toimivat 
Hanna ja 
Sanna 
Seppänen.
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Hyvät joulumusiikin ystävät, hyvät Rotaryt! 
Tervetuloa perinteiseen joulumusiikkiiltaamme. 
Tilaisuus on turkulaisten rotaryklubien yhteinen, 
niin sanottu intercity-tapahtuma, jonka käytännön 
järjestelyistä vastaa Aninkaisten rotaryklubi yh-
dessä Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa.
 
Rotary-liike on palvelujärjestö, jonka tavoitteena 
on palvella ja tehdä hyvää tunnuslauseen ”palvelu 
itsekkyyden edelle” ohjaamana.  Usein käytetty 
ilmaisu ”toimi paikallisesti – vaikuta globaalisti” 
kuvaa hyvin maailmanlaajuisen Rotaryn toimin-
taa. Tänä toimintavuonna rotariteema on ”ROTA-
RY PALVELEE IHMISKUNTAA”, ”ROTARY I 
MÄNSKLIGHETS TJÄNST.”

Suomen lähes 300 rotaryklubia ja niiden yli 11.000 
jäsentä toimivat Rotaryn viiden palveluväylän 
parissa. Klubiviihtyvyys viikkokokouksissa ja 
yhteenkuuluvuus ovat perusta erilaisille palvelu-
tehtäville. Ammattipalvelussa pyrimme korkeaan 
ammatilliseen moraaliin noudattaen etiikan hy-
veitä. Yhteiskuntapalvelu puolestaan kohdistuu 
lähimmäisten elämänlaadun ja viihtyvyyden pa-
rantamiseen yhteistyössä paikallisten toimijoiden 
kanssa. Järjestömme kansainväliset toimet kohdistuvat humanitaariseen ja sivistykselliseen toi-
mintaan, kansojen välisen yhteisymmärryksen ja maailmanlaajuisen rauhan ja ystävyyteen edis-
tämiseksi. Tästä esimerkkeinä ovat piirimme kaivo- ja tietokoneprojektit Afrikkaan. Panostam-
me myös tulevaisuuteen, nuorisoon ja nuoriin aikuisiin. Nuorisovaihto-ohjelmissa ja paikallisissa 
nuorten aikuisten johtajuusseminaareissa tavoitteemme on tukea nuorten kehittymistä yhteiskun-
tamme rakentaviksi jäseniksi.

Rotary-liikkeen tunnetuin ja pitkäkestoisin maailmanlaajuinen hanke on polion hävittäminen 
maailmasta, Polio+ ohjelma. Ensimmäiset onnistuneet rokotukset tehtiin jo vuonna1979. Vuosien 
myötä on oltu varsin lähellä tavoitetta, hävittää polio maailmasta, mutta muun muassa Kaukoidän 
ja Afrikan katastrofi- ja kriisialueilla on ajoittain puhjennut uusia, rajoitettuja epidemioita. Työ 
jatkuu edelleen. 

Hyvä yleisö! Tänä vuonna olemme päättäneet luovuttaa musiikkitilaisuuden tuoton paikallisesti
Turun mielenterveysyhdistys ITU ry:lle, joka on perustettu edistämään mielenterveyttä, yhdis-
tämään ja aktivoimaan psyykkisesti sairastuneita henkilöitä, sekä tekemään ennalta ehkäisevää 
mielenterveystyötä.  Yhdistyksen nimessä lyhenne ITU tulee sanoista itsetuntemus, turvallisuus, 
uudistuminen. 
Vielä kerran tervetuloa joulumusiikkitapahtumaan, jossa myös te, hyvä kirkkoväki, voitte yhteis-
lauluissa antaa joulun sanoman kaikua kansallispyhäkkömme muureissa.

Hyvää ja rauhallista joulua Teille kaikille!
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Kuvernöörin joulukuun kuukausikirje 
21.12.2016

Rotaryn perusajatukset sopivat hyvin joulun aikaan, sillä palvelujär-
jestömme yksi keskeisistä tavoitteista on tehdä hyvää maailmassa. 
Tämä sama ajatus nousee ihmisten mieliin, kun joulun aika lähestyy 
ja joululaulut alkavat soida. Varmaan juuri siksi rotaryvuoden teema-
na on perinteisesti ollut joulukuussa rotaryperhe. Jouluhan on meillä 
perinteisesti perheen yhteinen juhla. 

Samalla tavalla koko rotary -yhteisö muodostaa ainutlaatuisen rota-
ryperheen, jonka puitteissa voimme tutustua rotareihin ympäri maail-
maa. Tänä vuonna joulukuussa on erityisteemana sairauksien ehkäisy 

ja hoito. Rotaryssä pyrimme pitämään hyvän tekemistä ja yhteyttä esillä koko vuoden. Erityisesti 
tämän vuoden teema Rotary palvelee ihmiskuntaa, kuvaa ajatusta hyvin. Se kumpuaa osaltaan Ro-
tarysäätiön 100-vuotisjuhlavuoden ympärille rakentuvasta toiminnasta.

Itse korostan toiminnan, eli hyvän tekemiseen tähtäävien hankkeiden, merkitystä osana rotariutta. 
Vain hankkeiden kautta voimme olla aidosti rakentamasta maailmasta parempaa paikkaa. Omalla 
kohdallani niistä tärkein on ollut rotarypiirimme Keniassa toteuttama hanke, joka on tukenut si-
käläisten lukioiden tietotekniikan valmiuksien kehittämistä. On ollut palkitsevaa nähdä vuosien 
kuluessa se into ja kiitollisuus, mikä oppilailla on ollut kunnollisista oppimisvälineistä koulussaan 
ja niiden myötä paremmista jatko-opiskelupaikoista ja ammateista. 

Ajattelen, että yksi keskeinen hyvän tekemisen muoto on luoda mahdollisuuksia niille, joilla ei niitä 
ole kuten meillä itsellämme. Kun rauhoitumme ja hiljennymme joulun viettoon, olisi hyvä hetki 
pysähtyä miettimään, voisimmeko itse olla mukana luomassa mahdollisuuksia. Valtamerten taakse 
ei ole tarpeen lähteä, sillä apua tarvitsevia ihmisiä on tullut aivan lähellemme turvapaikanhakijoina. 
Voisimme parantaa heidän edellytyksiään parempaan elämään täällä, kun monet ovat menettäneet 
kaiken paetessaan sodan keskeltä. 

Myös omassa maassamme on paljon lähimmäisiä, joiden lähtökohdat hyvään elämään eivät ole 
yhtä hyvät kuin itsellämme. Voisimmeko tehdä jotain heidän auttamisekseen? Toivon, että voisim-
me tätä pohtiessamme löytää jouluun liittyvään antamisen iloon uutta sisältöä ja syvyyttä. 

*Piirin edustaja Council of Legistlation -komiteaan* 
RI:n sääntövaltuuskunnan, Council of Legistlation, edustajat kolmivuotiskaudeksi valitaan ensi ke-
väänä piirineuvottelussa. Sitä varten klubien toivotaan mietittävän hyviä ehdokkaita. 

Toivon kaikille piirimme rotareille perheineen Rauhallista Joulua sekä turvallista ja uutta elämän 
sisältöä tuovaa Uutta Vuotta! 
      
       Pentti Aspila Kuvernööri, rotarypiiri 1410 D 1410 
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Rotaryklubi Turku Aninkainen 
 PÖYTÄKIRJA

Sääntömääräinen syyskokous (vuosikokous) 4.11.2016 Suomalainen Pohja
1. Kokouksen avaus: Klubin presidentti Antti Mäkelä avasi kokouksen
2. Huomionosoitus: Presidentti onnitteli veli Hannu Savolaa 85-vuotispäivän johdosta ja julkis-
ti klubihallituksen päätöksen kutsua Hannu Savola klubin kunniajäseneksi. Hannu Savola on toimi-
nut pitkään merkittävissä rotaryjärjestön tehtävissä sekä Suomessa että kansainvälisesti.  Klubim-
me jäsen hän on ollut vuodesta 1998 ja  tullut rotaryjärjestöön v. 1972.  Tämän jälkeen kohotettiin 
malja Hannulle.
3. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hilke, hän 
kutsui sihteeriksi Antti Mäkelän.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen: Todettiin kokous laillisesti kool-
lekutsutuksi ja päätösvaltaisesti,  läsnä oli 19 veljeä.
5. Työjärjestyksen hyväksyminen: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
6. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijain valinta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti 
Helle ja Seppo Ruohonen. Päätettiin, että he toimivat myös ääntenlaskijoina.
7. Toimintakertomus kaudelta 2015-2016: Past presidentti Kyösti Jääskeläinen esitti toiminta-
kertomuksen, joka hyväksyttiin kiitoksin ja liitettiin pöytäkirjaan.
8. Tilinpäätös kaudelta 2015-2016: Rahastonhoitaja Jarkko Toivonen esitteli tilinpäätöksen, 
joka osoittaa tappiota 1163 €,  pääsyyä klubin kaikkien mieleen jääneet 45-vuotisjuhlat.
9. Toiminnantarkastuskertomus: Esitettiin toiminnantarkastaja Antti Mäkelä kertomus, siinä 
ehdotettiin vastuuvapautta tilivelvollisille.
10.  Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen: Päätettiin vahvistaa ti-
linpäätös ja myöntää vastuuvapaus klubin hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
11. Halliituksen valinta: Valittiin seuraavan toimintakauden 1.7.2017-30.6.2018 hallitukseen 
Antti Kasi, Juhani Pirttisalo, Jarkko Toivonen ja past president Antti Mäkelä. Päätettiin, että presi-
dentti ja varapresidentti nimetään edellä mainituista kolmesta tammikuun viimeisessä klubikoko-
uksessa. 
Hallitukseen kuuluvaksi sihteeriksi valittiin Antti Ailio ja rahastonhoitajaksi Mika Hellsten.
Hallitukseen kuuluvat myös nuorisovaihtoasiamies, päätettiin, että Petri Kannisto jatkaa sekä rota-
rysäätiöasiamies, päätettiin, että Pekka Mäkinen jatkaa. 
12. Kahden toiminnantarkastajan ja yhden varamiehen valinta: Päätettiin valita toiminnantar-
kastajiksi Martti Oksa ja Juha Vasanen, varalla jatkaa Olli-Pekka Saario.

13. Muut asiat: Päätettiin, että kokouspaikka tammikuussa, kun Suomalainen Pohja on suljettu
saneerauksen vuoksi, on Verkahovin ravintola.

Presidentti luki kokoukselle ent. jäsen Olavi Virtamon terveiset, dokumentti liitettiin pöytäkirjaan.

14. Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.56.

 Vakuudeksi   Pentti Hilke   Antti Mäkelä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

      Matti Helle   Seppo Ruohonen


