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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 2/2017

3.2.2017 - 24.2.2017

Tervehdys Förinrannasta.

Presidentin määräyksen mukaan olemme laatineet seuraavan tekstin.
Hyvää kevättä Veljet

Presidentin hiihdellessä Merikarvialle on troikka saanut komennon arvioida mennyttä osaa rotary-
vuodesta. Kun nyt 2/3 vuodesta on onnellisesti takana toteamme, että tärkeimmistä toiminnoistamme 
joululaulutilaisuus onnistui hyvin, mistä kiitos järjestäjille, ja rahat on jaettu pennilleen lupauksen 
mukaan pois. Jäsenistömme osallistuminen kokouksiin on hivenen parantunut, mihin saattaa olla 
osansa onnistuneilla esitelmänvalinnoilla sekä Pohjan uuden isännän tarjoamalla hyvällä ruoalla.

Veljesiltapäivä onnistui jälleen kerran hienosti veli Peter Essenin ansiosta. 

Nuorempi veli Timo joutui vuoden alussa kantamaan suurimman vastuun Antin kanssa Pekan jou-
duttuaan rivistä pois. Nurisematta hoitivat. Vielä toteaisimme, että presidenttimme Antti on ryhdik-
käästi kantanut ketjuja, vaikka joutui hyvin yllättäen tehtävään. Onneksi oli aiempaa kokemusta.

Surulliselta puolelta toteamme muu-
taman aktiivisen ja antavan jäsenem-
me siirtyminen rajan taakse. Kokemus 
näin vuosien jälkeen pääsemisestä joh-
totroikkaan on ollut meille mieluinen 
koska innostus rotaryasiaan syttyi uu-
delleen. Suosittelemme vanhemmille-
kin veljille.

Troikan jäsenet
Pekka Rinne ja Timo Aalto-Setälä 
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Viikkokokous 3.2.2017
Läsnäolo: omia 16 (osanotto pienenee kuin pyy maailmanlopun edellä, missä Viisasten kivi?)

Hallituksen kokouksessa todettiin, että jä-
senmaksurästejä on, tarttis maksaa!

Joulumusiikki-illan tuotto oli 5300€. Mie-
lenterveysyhdistykselle esitetään 3000€ ja 
loput Säätiön Miljoonan Euron projektiin.

Muista asioista presidentti kirjoitti edelli-
sessä Aviisissa.

Presidentti kertoi faktoja sadan vuoden ta-
kaa, mm väkiluku oli 3,1milj (Ruotsi 5,5 
milj). Muut faktat jäivät valitettavasti kir-
jaamatta (toimittajan mähräys).

Esitelmän piti Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, 
dosentti ja klubiveli Veli-Pekka Nurmi. 

Hän on aikaisemmin kertonut yksittäisistä tapauksista, nyt aiheena oli ”Vakavien onnettomuuksien ja 
poikkeuksellisten tapahtumien tutkinta Suomessa”.

Onnettomuuksien määrätietoinen tutkinta lähti käyntiin ruoppaaja 
Nostajan kaatumisesta syysyönä v 1972. Miehistön 20 jäsenestä 16 
nukkumassa ollutta hukkui, 4 kannella ollutta pelastui (tupakointi pe-
lasti).  Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta saatiin kuitenkin vasta 
1985, perustettiin Suuronnettomuuksien tutkintalautakunta. Vuonna 
1996 Oikeusministeriöön perustettiin Onnettomuustutkintalautakunta, 
sittemmin Onnettomuustutkintakeskus. Se ei ole OM:n alainen, vaan 
täysin riippumaton. Kts www.turvallisuustutkinta.fi

Turvallisuustutkinta
- tapahtuman kulku
- syyt
- seuraukset
- tehdyt pelastustoimenpiteet
- viranomaisten toiminta

Yksittäisen tapauksen tutkintaan kului v 2012 n 500 päivää, nyt n 220 
päivää. SYYT ovat erilaisia tapahtuman taustalla olevia tekijöitä ja 
siihen vaikuttavia välittömiä tai välillisiä seikkoja. Tutkintaa ei tehdä 
oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. Onnettomuustutkintakeskus 
ei saa todistaa oikeudessa.

Vuonna 2016 aloitettiin 20 tutkintaa, joista esimerkkejä ovat
- aluksen pohjakosketus, karilleajoja
- tulipaloja
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- vaaratilanne lentoasemalla
- reserviläisen kuolema onnettomuudessa
- lentäjän sairaskohtaus
- venepalo
- parvekeseinämän pettäminen
- radioaktiivinen vuoto
- teematutkinta linja-auto-onnettomuuksista
- teematutkinta alusten sähköjärjestelmien häiriöistä.

Turvallisuuden parantaminen on tutkinnan ainoa tarkoitus! On-
nettomuustutkintakeskuksella on monipuolinen tehtäväkenttä 
kotomaassa ja myös kansainvälisesti. Kansainvälisyyttä kuvaa 
hyvin, että Australiassa on parhaat tämän alan laboratoriot. On-
nettomuustutkintakeskuksella on laajat toimi valtuudet ja sillä 
on myös laaja toimivalta tutkittavien tapausten suhteen.

Toimintamenobudjetissa ovat tilat, henkilöstömenot ja kansain-
väliset yhteydet. Tutkintaan on arviomääräraha. Keskuksella on pieni eri alojen oma henkilöstö, mutta 
tutkintaan palkataan tapauskohtaisesti asiantuntijoita. Noin 2milj€:lla/vuosi saamme kansainvälisesti 
arvostettua onnettomuustutkintaa!

ASIANTUNTIJUUS
OSAAMINEN

RIIPPUMATTOMUUS

Veli Antti Jääskeläisellä ei ollut omaa pulloa eväänään. 
Hän toi sen kiitokseksi Tuomolle, joka oli avustanut Anttia 
Krimiltä  Krimille -seminaarissa. 

Kokouksissamme on nykyisin väljää. Etummaisessa 
pöydässä esitelmän pitäjä Veli-Pekka Nurmi, troikan jäsen 
Pekka Rinne ja Aviisin toimittaja Risto Hurme.
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Viikkokokous 10.2.2017

Läsnäolo: omia 20
Kyseessä oli syyskokouksen jatkokokous.

Puheenjohtajaksi valittiin  Leo Kjisik, sihtee-
riksi Antti Mäkelä ja pöytäkirjantarkastajiksi 
Antti Kasi ja Eero Pekuri.

Rotaryvuoden 2017-18 klubihallintoon   
valittiin seuraavat veljet
- johtokvartetti: presidentti 
 Antti Kasi, varapresidentti    
Juhani Pirttisalo, 
 1.klubimestari Jarkko Toivonen ja   
edellinen presidentti Antti Mäkelä
- 1. sihteeri Antti Ailio
- rahastonhoitaja Mika Hellsten
- nuorisovaihtoasiamies Petri Kannisto
- it-vastaava Juhani Soini
- rotarysäätiökomitean ja klubipalvelukomitean pj Pekka Mäkinen
- ohjelmakomitean jäsen Juha Impilä
- klubihallintokomitean pj Jarkko Toivonen
- julkisuuskuvakomitean pj Heikki Painilainen, jäsen Tuomo Hirvonen, jäsen Risto Hurme
- jäsenyyskomitean pj Riku Korhonen

Veli Antti Kasi (alakuvassa toinen vasemmalta) kiitti luottamuksesta. Hän uskoo yhdessä tekemiseen, 
hyvään tulokseen tarvitaan koko porukan panosta. Vuoden ohjelma suunnitellaan mahdollisimman 
monipuoliseksi, ei vain kunkin omasta bisnesmaailmasta kertovaksi.

Huom! Ohjeistus klubin kotisivuille.
aninkainen.rotary.fi.  
jäsensivuille pääset kirjoittamalla käyttäjätunnus kohtaan sähköpostiosoitteesi
salasana on rotaryaninkainen
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Kysymys naisten ottamisesta klubin jäseniksi herätti vilkkaan keskustelun sekä puolesta että vastaan:
- naiset ovat ainoa keino ukkoutumisen ja negatiivisen jäsenkehityksen vastaisessa taistossa
- naiset toisivat uutta draivia klubiin
- jos otetaan, on otettava useampia kerralla
- klubin luonne muuttuisi peruuttamattomasti
- miksei voida tyytyä pienempään klubiin, jossa hyvä henki
- työssäkäyvillä naisilla samat osallistumisongelmat kuin miehillä.

Keskustelussa otettiin esille osallistumattomien veljien suuri määrä. Presidentti kertoi lähettäneensä 
sähköpostia 11:sta veljelle, joista 2 vastasi, että perjantai ei vaan sovi työrytmiin. Leo esitti, että lähes-
tyttäisiin veljissä face- to- face poissaolijoita ja kannustettaisiin tulemaan edes joskus (näkisivät, että 
on mukavaa käydä kokouksessa).

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin yksimielisesti antaa naisasialle kahden vuoden aikalisä. Näin 
vältettiin äänestys asiasta, jossa läsnäolijoiden mielipiteet menivät kovasti ristiin.

Asialistalla oli myös kokousaika ja sen mahdollinen muuttaminen. Hallitus selvittää mahdollisuutta 
kokeilla sekä aamukokousta, että iltakokousta jonakin kertana kuukaudessa. Lounaskokous on työssä-
käyville lähes pysyvä este. (Risto Hurme)

Syyskokous saatiin kunnialla päätökseen!

Veljiä harvakseltaan
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Klubipresidentti Antti 
Mäkelä ja klubin varapre-
sidentti Pekka Mäkinen 
yhteisten asioiden edessä 
kokouksen alkumetreillä.

Läsnäolo: vieraita 1+1, omia 23

Presidentti kaipaa klubin kuva-arkistoon jäsenten vapaamuotoisia digikuvia. 

RYLA:an on toistaiseksi kol-
me ehdokasta, lisääkin sopisi. 
Esitelmän pitäjäksi kaivattai-
siin vielä joku onnistuneen di-
giloikan tehnyt yrittäjä.

Klubin uudet nettisivut ovat 
valmistumassa. Kohta saadaan 
ohjeet, miten sivuille päästään.  
Katso sivulta 4.

Viikkokokous 10.2.2017

Joulumusiikki-illan joulun sanan esittäjä Naantalin eläk-
keellä oleva kirkkoherra Jyrki Rautiainen oli klubivierai-
lulla. Häntä pyydettiin kommentoimaan kirkon tilaa uuden 
avioliittolain kynnyksellä. Jyrki tuuraa vaimoaan Raision 
kappalaisena (asuu Raisiossa). 

Vaimo Tiina on Kustavin kirkkoherrana kunnes päätetään, 
mitä Kustavin ja Taivassalon seurakunnille tapahtuu (meillä 
on kesämökki Kustavissa).

Rautiainen ei ota kantaa puolesta eikä vastaan avioliittolaki-
asiaan, vaan toteaa, että monelle papille asia on vaikea. 

Nykyajan ihmisille kirkkoon kuuluminen ei 
ole niin tärkeää kuin aikaisemmin, ei haluta si-
toutua. Toisaalta rippikoulut ovat edelleen suo-
sittuja, myös kirkkoon kuulumattomat nuoret 
haluavat rippikouluun. Ihmisten turvaverkot 
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ovat hävinneet, kirkko tarjoaa edelleen myötäelämistä ja 
lohtua. Niin kauan kuin ihmisiä kuolee, tarvitaan pappeja! 
Jos kirkosta eroaminen jatkuu, voidaan kysyä, mistä seura-
kunnille rahat? Näyttääkö kirkko liikaa viranomaiselta joka 
loitontuu seurakuntalaisista? Sekavassa maailmassa tarvi-
taan armollisuutta.

Rotarysäätiöasiamies Pekka Mäkinen kertoi, että Säätiön 
100-vuotisjuhlassa Caribiassa oli vain n 80 osallistujaa, 
valitettavasti. Pekka Haaviston esitys kansainvälisten rau-
hanneuvottelujen tekniikasta oli ollut erinomainen. Juhlassa 
perustettiin Rotaract- klubi, jossa on parikymmentä nuorta, 
myös meidän klubiveljien jälkikasvua.

Kokouksen pääaihe oli Joulumusiikki-illan tuoton pääosan, 
3 000€, luovutus Turun Mielenterveysyhdistys ITU:n mie-
lenterveyskuntoutujien vapaa-ajan toimintaan. Lahjakirjan 
otti vastaan yhdistyksen puheenjohtaja Veli-Matti Saajala.

ITU on psyykkisesti sairastuneiden poti-
lasyhdistys. Se on perustettu 1984. Vuo-
desta 1999 se on saanut avustusta toi-
mintaansa Raha-automaattiyhdistykseltä. 
Yhdistyksen Hämeenkadun toimipisteessä 
on päivittäin auki oleva Kohtaamispaikka, 
jossa on myös lounasmahdollisuus edulli-
seen hintaan. Kuntoutujille järjestetään erilaista ryhmätoimintaa eri ikä- ja ongelmaryhmille. Yhdistys 
julkaisee Ituja- tiedotuslehteä.

Pääosa toiminnasta perustuu vapaaehtoistyöhön, palkattuja työntekijöitä on 2½. RAY:n avustus on ollut 
120 000€/v. Sitä ei saa käyttää vapaa-ajantoimintaan. Myös Turun kaupunki tukee yhdistystä.

Vapaa-ajan toimintaan liittyvät leirit Sinapin leirikeskuksessa sekä Tallinnan ja Ruotsin matkat ovat 
olleet kohokohtia kuntoutujien elämässä. (Risto Hurme)
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Veli Riku Korhonen puhui sote -uudistuksen vai-
kutuksista sote -ict:lle.

Nykyisin käytössä olevia järjestelmiä on kehitetty noin 
1990-luvun alkupuolelta tähän päivään asti. Niillä pysty-
tään hoitamaan palvelutuotannon tarpeet tiedonhallinnalle. 
Sote -uudistus korostaa järjestämisroolia, joka nykyisin on 
kunnilla, mutta käytännössä typistynyt erikoissairaanhoidon 
palveluiden ostamiseen sairaanhoitopiireiltä ja oman palve-
lutuotannon laajentamiseen ostopalvelusopimuksilla.

Järjestäjän tarpeet tietojärjestelmälle poikkeavat merkittä-
västi  palvelutuotannon järjestelmistä ja näitä uusia tarpeita 
täyttäviä tietojärjestelmiä kehitetään kansallisesti UNA-
hankkeessa.

Valinnanvapausmalli tuo myös uusia tarpeita niin tuottajil-
le, joiden on pystyttävä erottautumaan muista tuottajista ja 
markkinoimaan palvelujaan  kuluttajille, kuin kansalaisille-
kin joiden on pystyttävä löytämään itselleen parhaiten sopi-
vat palveluiden tuottajat. 

Suurin haaste on aikataulu, nykyisiä järjestelmiä on kehitetty 25+ vuotta, uusien tarpeiden täyttämiseen 
on aikaa jäljellä enää 1,5 vuotta. (Riku Korhonen)

Viikkokokous 28.2.2017
Läsnäolo: vieraita 1, omia 15. Hiihtolomaviikosta huolimatta kohtalainen osanotto.

Timo Aalto-Setälä tuurasi pre-
sidenttiä. Nuorisovaihtoasia-
mies kertoi, että vaihto-oppi-
laamme Kaapo on lähdössä 
Australiaan Perthiin, joten 
meille tullee vaihtari Austra-
liasta tai Uudesta-Seelannista. 
Sharonille on löydetty uusi 
perhe ja vielä kolmaskin lop-
puajaksi.

Esitelmän piti nuori veljem-
me Riku Korhonen aiheenaan 
”Maakuntamallin vaikutus 
sote- itc:een” eli soten tieto-
järjestelmiin. Riku on koko 
työuransa ollut itc- alalla (information technology and consulting) .

Nyt hän toimii kansainvälisessä CGI -yhtiössä ja vastaa sote:n itc -kokonaisarkkitehtuurin suunnitte-
lusta. Esitys oli hyvä, mutta sen verran toimittajan mukavuusalueen ulkopuolella, että pyysin esittäjää 
laatimaan referaatin. (Risto Hurme)
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Sirkkalan rotariklubin 
järjestämän piirimme jäsenyyskoulutustilaisuuden aineistoa 19.1.2017
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Kuvernöörin helmikuun kuukausikirje 
Posted by admin on 28.2.2017

Helmikuun teema on rauhantutkimuksen 
ja konfliktien ehkäisy. 

Aihe on tänään ajankohtaisempi kuin koskaan. Maailmalla on käynnissä kymmeniä konflikteja, joiden 
seurauksena kymmenet miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Heistä muutama miljoona 
on tullut Eurooppaankin ja Eurooppaan tulleista ehkä prosentti on tullut Suomeen ja jo se tuntuu meistä 
paljolta.

Rotaryn yksi toiminnan keskeisistä painopisteistä on rauhantyö. Rotarylla on mm. rauhanstipendiaat-
tiohjelma, jonka puitteissa opiskelee vuosittain sata opiskelijaa rauhan edistämistä ja sovittelua. Meitä 
lähin rauhantutkimuksen keskus on Uppsalan yliopistossa. Itselläni oli mahdollista vierailla siellä loka-
kuussa Rotary instituutin yhteydessä ja tavata siellä opiskelijoita ja heidän opettajiaan. 

Rauhantyö oli myös tärkeä teema helmikuun alussa piirimme Rotarysäätiön 100-vuotis juhlaseminaa-
rissa Turussa. Pääpuhuja Pekka Haavisto ja myös toinen avainpuhuja, Martti Ahtisaaren rauhantutki-
musinstituutin asiantuntija Elina Lehtinen, avasivat rauhantyön merkitystä hyvin syvällisesti. 

Viesti oli selvä, konfliktit kannattaa ratkaista paikalla ja turvata elinolosuhteet siellä, sillä muuten voi 
syntyä hallitsemattomia kansainvaelluksia, jotka voivat vaikuttaa kaukanakin kriisialueesta, kuten 
olemme saaneet nähdä. 

Rauhantyö on yksi niistä kohteista, joita rotareina voimme tukea Rotarysäätiön kautta. Helmikuussa on 
myös hyvä muistaa, että vietämme Rotaryn vuosipäivää. 

Rotaryjärjestö on perustettu helmikuun 23. vuonna 1905 Chicagossa, USA:ssa. Lahjoittaminen Rota-
rysäätiölle Muistutan rotareita siitä, että Rotarysäätiön juhlavuonna erityinen teema on lahjoittaminen 
Rotarysäätiölle, jotta voimme toteuttaa hankkeita paikallisesti ja kansainvälisesti. 

Tällä hetkellä piirissämme on lahjoitettu vähemmän kuin Suomen muissa piireissä. Kannustuksena klu-
beille lahjoittaa Rotarysäätiöille olen päättänyt palkita parhaat klubit vapaalipulla huhtikuun piirikonfe-
renssiin, sisältäen kahden päivän ohjelman ja juhlaillallisen. 

Ne klubit, jotka ovat lahjoittaneet vähintään 100 USD per jäsen, palkitaan kahdella vapaalipulla. Ne 
klubit, jotka ovat lahjoittaneet vähintään 50 USD per jäsen, saavat yhden vapaalipun. Lahjoitusten on 
tapahduttava viimeistään 15.4. 

Tulevia tapahtumia PETS, tulevien presidenttien koulutus, pidetään Salossa 11.3. ja se on tarkoitettu 
presidenttien lisäksi tuleville sihteereille ja muille vastuuhenkilöille. Toivon aktiivista osallistumista. 
Tiedot piirimme sivuilta. 

Vuoden tärkein tilaisuus, piirikonferenssi, on Tammelassa Eerikkilän urheiluopistolla 22.-23.4. Ohjel-
ma piirin sivuilta samoin ohjeet ilmoittautumiseen. Tule kokemaan rotaryn hyvää yhteishenkeä ja naut-
timaan yhdessäolosta ja ohjelmasta. 

Luvassa erilainen piirikonferenssi, jossa ei pönötetä. Pentti Aspila Kuvernööri, rotarypiiri 1410 Liite:D 
1410 läsnäoloraportti joulukuu 2016 // print Post navigation ← Piirikonferenssi 22. – 23.4.2017

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen


