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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 09/2017

06.10.2017 - 27.10.2017

Viikkokokous 06.10.2017 Suomalainen Pohja klo 8.15
Kokoonnuttiin ensimmäistä kertaa aamukokoukseen. 

Paikalle oli aamuvarhaisella löytänyt tiensä 21 veljeä ja 2 esiintyjää. 
Ei huono tulos!

Suomalaisen Pohjan tarjoama aamiainen oli hyvää hotellitasoa ja kaikkea oli riittävästi. Aamiaisen 
puolesta kyllä kannattaa tulla paikalle.

Klubi on päättänyt, että Joulumusiikki-illan tuotto käytetään tänä vuonna SPR:n projektiin 

Turvapaikanhakijoiden ja 
oleskeluluvan saaneiden 

työelämään tutustuttaminen”. 
Projektiin liittyvistä asioista olivat tulleet kertomaan 
SPR:n Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Pauli 
Heikkinen  (kuvassa) ja projektipäällikkö Miska Keski-
nen.

Sopimukset
Turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus, turvapaikan 
saaminen ei ole ihmisoikeus. Valtioita sitoo Geneven 
pakolaissopimus vuodelta 1951. 

YK:n kidutuksen vastainen sopimus ja palautuskielto 
kieltävät ihmisten palauttamisen, jos heitä uhkaa kuo-

Lokakuu: Talouskehityksen ja yhteiskunnallisen
 kehittämisen kuukausi
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lemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Miten tähän sopii Suomen käytäntö 
palauttaa ihmisiä Afganistaniin?

Miksi SPR on mukana?
- Punaisen Ristin tavoitteena on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa
- Se edistää ihmisten välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa
- pyrkii lievittämään ihmisten kärsimyksiä pelkästään avun tarpeen, ei kansallisuuden , uskonnon, 
rodun poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman perusteella
Toiminta Suomessa perustuu sopimuksiin viranomaisten kanssa.
SPR on ollut mukana vastaanottotoiminnassa ja kotouttamisessa vuodesta 1990 alkaen
- varautuminen laajamittaiseen maahantuloon
- turvapaikanhakijoiden vastaanotto
- kiintiöpakolaisten vastaanotto
- rasismin vastainen toiminta
- kotoutumista tukeva toiminta
- monikulttuurinen toiminta
- erilaiset hankkeet mm työelämään tutustuminen.

Kiintiöpakolainen
Pakolainen, joka on lähtenyt kotimaastaan tai pysyvästä asuinmaastaan toiseen maahan, johon eivät 
voi asettua pysyvästi asumaan voidaan ottaa uudelleen sijoitettavaksi kolmanteen maahan ns pakolais-
kiintiössä. YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu UNHCR pitää kirjaa pakolaisista ja muista kansainvä-
lisen suojelun tarpeessa olevista. Tällä hetkellä kiintiöpakolaisia vastaanottaa 25 maata, Suomi näiden 
joukossa. Vuodesta 2001 Suomen kiintiö on ollut 750 (Eduskunta päättää). Vuosina 2014 ja 2015 
Syyrian tilanteen vuoksi otettiin 1050 kiintiöpakolaista. Suomi on ottanut vaikeasti sijoitettavia mm 
vammaisia.

Turvapaikanhakija
Suomesta voi hakea turvapaikkaa, jos oleskelee kotimaan tai pysyvän asuinmaan ulkopuolella koska 
on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa siellä vainotuksi
- alkuperän
- uskonnon
- kansallisuuden
- tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai
- poliittisen mielipiteen vuoksi.

Turvapaikan hakeminen edellyttää, että ei uskalla turvautua 
kyseisen maan suojeluun. Maahan saapuessa on ilmoitettava 
mahdollisimman pian rajaviranomaiselle tai poliisille hake-
vansa turvapaikkaa, ASYL

Projektipäällikkö Miska Keskinen (kuvassa) näytti kuvia 
sotatoimien kohteeksi joutuneesta syyrialaisesta Homsin 
kaupungista. Kuvista kävi selvästi ilmi, että sellaiseen paik-
kaan ei kukaan ihminen ole voinut jäädä. Monesti pako on 
sekasortoista ja perheet hajoavat. Pakolaisleirille pääseminen 
tuo ihmiset avun piiriin. Leiri ei kuitenkaan voi olla pysyvä 
ratkaisu (valitettavan usein ei parempaa löydy). UNHCR 
tutkii leireillä, tarvitseeko ihminen kansainvälistä turvaa. 
Nämä listat ovat Suomen käytössä, kun kiintiöpakolaisista 
päätetään. Osa pakolaisista pyrkii leirien ohi turvapaikanha-
kijoiksi.
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Vuonna 2015 tuli Suomeen 30 000 turvapaikanhakijaa, viime vuonna 6 000. Viime vuonna turvapai-
kanhakijoita oli 103 maasta, useimmista vain muutama. Eniten oli Afganistanista 757, Syyriasta 602 ja 
Somaliasta 432.

Vuonna 2016 oleskelulupaa haki 26 071 ihmistä, lupia myönnettiin 22 434. Muu kuin EU -kansalai-
nen tarvitsee oleskeluluvan ollakseen yli 90 vrk Suomessa. Yleisimmät perusteet ovat työ, opiskelu, 
perheen yhdistäminen ja paluumuutto. EU -kansalainen ei tarvitse oleskelulupaa. Suurimmat ulkomaa-
laisryhmät Suomessa ovat venäläiset, somalialaiset, afganistanilaiset, irakilaiset ja virolaiset. Turva-
paikanhakija sijoitetaan vastaanottokeskukseen asian käsittelyn ajaksi.

Vastaanottokeskuksen tehtävät ovat
- majoitus
- sosiaalityö
- välttämätön terveydenhoito
- kielenopetus ja yhteiskuntataitojen opetus

Vastaanottokeskuksessa oleville  yksintulleille maksetaan 312€/kk, valmistavat itse ruokansa. Työelä-
mään tutustuminen on palkatonta, 6 tuntia päivässä, 1-3 viikkoa. Ensin kartoitetaan henkilön osaami-
nen ja halukkuus, sen perusteella pyritään löytämään työantaja, joka on halukas ja sopiva tutustuttami-
seen. Projektin puitteissa on tehty 1 500 kartoitusta, 650 henkeä on läpikäynyt tutustumisjakson ja 107 
on työllistynyt. Tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa työllistymistä, kielen oppimista ja kotoutumista 
sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Turvapaikanhakija ja työelämä
- oikeus tehdä työtä 3 kk kuluttua tulosta, jos henkilöpaperit/ei papereita 6kk kuluttua
- haetaan verokortti
- palkka vastaanottokeskukseen tai Moni -kortille (eivät saa pankkikorttia)
- palkka suhteutetaan sosiaaliturvaan
- palkkaa saava voi muuttaa pois tai maksaa vuokraa vastaanottokeskukseen.
- samat oikeudet, palkkaus ja velvollisuudet kuin kantaväestöllä.

Uutena tukimuotona aloitetaan mentorointikokeilu, jonka tarkoituksena on syrjäytymisvaarassa olevi-
en nuorten maahanmuuttajien auttaminen. Kyseessä on lyhytkestoinen vapaaehtoistehtävä, sparrausta, 
neuvontaa, opastusta työmarkkinoille pääsyyn. Jos olet kiinnostunut ota yhteyttä Miskaan.

Lopuksi Jarkko Toivonen kertoi omia kokemuksiaan maahanmuuttajista linja-auton kuljettajina. Jark-
ko on SL-Autolinjojen aluepäällikkö. SL-Autolinjoilla on ajettavana useita Fölin linjoja.

Vielä 1990-luvun alussa kaikki linja-autonkuljettajat olivat kantaväestöä. Kymmenen vuotta myöhem-
min maahanmuuttajat alkoivat kouluttautua alalle ja nyt heillä on Turussa n 40% kuljettajista maahan-
muuttajia. 

Osa tuli firmaan kun SL-Autolinjat voitti v 2012 kilpailutuksessa useita linjoja. Voittajan on otettava 
ensin hävinneiden kuljettajia ja sitten vasta voi palkata uusia, jos tarvis on. He saivat 80 maahanmuut-
tajaa!

Uusista kuljettajista 90% on maahanmuuttajia, jotka ovat kouluttautuneet aikuiskoulutuskeskuksissa. 
Monilla ei ole vielä valmiuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa eikä työelämäkokemusta. Työn-
antajan on jatkettava kotouttamista. Monilla ongelmia tuottaa aikataulujen noudattaminen ja suhtautu-
minen naisiin. Pääosa on kuitenkin sopeutunut hyvin.

 Kaupunkiliikenteessä palkka on n 3 500€/kk, silti kantaväestöä ei ammatti kiinnosta. Tosiasia on , että 
ilman maahanmuuttajia linja-autoliikenne olisi pahoissa ongelmissa.
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Klubiveljet Martti Oksa, Juha Vatanen 
ja Köpi Jääskeläinen kuuntelevat Timo 
Aalto-Setälän kiittospuhetta tultuaan 
kutsutuksi rotariklubi Turku Aninkaisten 
kunniajäseneksi. Timo kertoi liittyneensä 
rotariin vuonna 1978 ja lähteneensä per-
jantaisin Naantalista klubikokoukseen 
Turkuun aina mielellään. Hän kuuluu 
myös niihin harvoihin klubiveljiin, jotka 
on totuttu kirjaamaan osallistumisensa 
osalta 100 -prosenttiseksi.

Viikkokokous 13.10.2017 Suomalainen Pohja klo 8.15
Perjantai ja 13. päivä!
Läsnäolo: omia 19

Hallituksen esityksestä kokous päätti kutsua Timo Aalto-Setälän klubin kunniajäseneksi. Onnittelut!
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Esitelmän piti Leo Kjisik

Suomen juutalaiset
Ruotsin vallan aikana juutalaiset saivat asettua vain Tuk-
holmaan, Göteborgiin ja Norrköpingiin. Suomessa oli vain 
muutamia kristinuskoon kääntyneitä juutalaisia, kuten Lyy-
pekistä kotoisin ollut Isak Sebulon, joka asettui Ouluun ja 
hyväksyttiin porvarissäätyyn v 1672. Sakari Topeliuksen 
äiti polveutui tästä oululaisporvarista.

Venäjän vallan aikaan asepalvelus kesti 15-25 vuotta. Ase-
palveluksen päätyttyä sotilaat saivat asettua asumaan kotiu-
tuspaikkakunnilleen. Näin juutalaisia alkoi kotiutua Suo-
meen. Suurimmat yhteisöt syntyivät Helsinkiin, Turkuun ja 
Viipuriin. 

Usein asevelvolliset pakkovärvättiin köyhistä maalaisky-
listä 13-vuotiaina. Pitkän palvelusajan  vuoksi yhteydet 
kotikyliin katkesivat. Uskonto oli asevelvollisia yhdistävä 
tekijä. Juutalaisvainoista (pogromi) johtuen kyläläiset juo-
tuivat monesti pakenemaan muualle. Näin juutalaisten oli 
helppoa jäädä asumaan kotiutumispaikalle, kun omaisista ei 
ollut enää tietoa. 

Naimakaupat hoidettiin usein välittäjien avulla, jotka välittivät tyttöjä asevelvollisten kotialueilta Puo-
lasta ja Liettuasta. Juutalaiset saivat ammatikseen harjoittaa vain käytettyjen vaatteiden myyntiä. Näin 
syntyivät narinkat. Tätä perua juutalaiset hallitsivat tekstiilikauppaa pitkään 1900-luvulla. Vuonna 1908 
Suomessa asui 1 186 juutalaista. 

Suomen Eduskunta äänesti 22.12.1917 kansalaisuuden myöntämisestä juutalaisille, tulos 163 puolesta 
ja 6 vastaan. Saman tien laki vahvistettiin. Uudistusta oli pohjustettu kansalaiskokouksissa, joten se oli 
todella kansan tahto. Prosessi kansalaisoikeuksien saamiseksi oli alkanut Ranskan vallankumouksesta, 
Ranskassa kansalaisoikeudet myönnettiin 1791. Yleensä asialla oli valistunut eliitti, ei kansa niin kuin 
Suomessa.

Kansalaisoikeuksien saaminen antoi Suomen juutalaisille uusia mahdollisuuksia ammatinharjoittami-
seen ja koulutukseen. Monet juutalaiset olivat ruotsinkielisiä. Urheilu oli tärkeä yhteen kokoava voima. 

Vuonna 1906 perustettu seura Stjärnan sittemmin Makkabi on maailman vanhin juutalaisuuteen perus-
tuva yhtäjaksoisesti toiminut urheiluseura. Kuuluisin juutalaisurheilija Suomessa on Elias Katz, joka 
voitti Pariisin olympialaisissa 1924 hopeaa 3 000 metrin juoksussa ja kultaa 3000 metrin joukkuekilpai-
lussa Paavo Nurmen ja Ville Ritolan kanssa. 

Jalkapallo ja jääpallo olivat suosittuja lajeja. Historiaan on jäänyt  Abraham Tokazier, joka v 1938 
Olympiastadionin vihkiäiskisoissa selvästi voitti 100m juoksun, mutta tuomarit sijoittivat hänet neljän-
neksi. Maalikamerakuva osoittaa tämän oikeusmurhan. Syynä olivat saksalaiset korkea-arvoiset vieraat 
katsomossa. Asia otettiin uudelleen käsittelyyn Rene Nybergin ja Kjell Wästön aloitteesta. SUL mitätöi 
tulokset ja julisti Tokazierin voittajaksi.

Adolf Hitlerin tultua valtakunnankansleriksi vuonna 1933 alkoivat Saksassa, juutalaisvainot. Jatkoso-
dassa Suomi ja Saksa olivat aseveljiä. Koska monet juutalaiset osasivat Saksaa palvelivat he pohjoises-
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sa, missä rintamavastuu oli saksalaisilla. Kahdelle reservin-
upseerille esitettiin Rautaristiä, mutta he eivät ottaneet sitä 
vastaan. Sinänsä suhteet saksalaisten ja Suomen  juutalais-
ten välillä olivat asialliset. 

Samaa ei voi sanoa vangeiksi joutuneista neuvostojuuta-
laisista. Saksan johto olisi halunnut kuljettaa Suomen juu-
talaiset keskitysleireille Saksaan. Sekä Mannerheim, että 
K.A.Fagerholm ja Väinö Tanner olivat ehdottomasti tätä 
vastaan. Suomen viranomaiset onnistuivat kuitenkin luovut-
tamaan Saksaan 8 Saksan alueelta paennutta ja Suomesta 
turvapaikan saanutta juutalaista, joista vain yksi säilyi hen-
gissä.

Leon eno kaatui 9.6.1944 ja jäi kentälle. Talvi-, Jatko- ja 
Lapin sodissa taisteli n 350 juutalaista. Heitä kaatui  kaikki-
aan 23. Joulukuun 6.1944 järjestettiin Helsingin synagogas-
sa muistotilaisuus kaatuneiden kunniaksi. Marsalkka Man-
nerheim otti osaa tilaisuuteen. Saarnassaan rabbi Berlinger 
sanoi mm.
”Kun ajattelee niitä kärsimyksiä, jotka ovat sodan aikana kohdanneet juutalaiskansaa eri puolilla Eu-
rooppaa, täytyy meidän kunnioittaen taivuttaa päätämme sellaiselle maalle kuin Suomi, joka painostuk-
sesta huolimatta ei tehnyt mitään eroa suomalaisten kansalaisten ja mooseksenuskoisten kansalaisten 
välillä. Vaikeassa tilanteessa, johon tyly kohtalo on tämän maan asettanut, se on kuitenkin säilyttänyt 
uskollisuutensa pohjoismaisia ihmisoikeuksia kohtaan tunnustamalla juutalaisille kansalaisilleen samat 
oikeudet kuin muille kansalaisille.”

Mannerheim ojensi seurakunnalle laakeriseppeleen, nauhoissa luki: 
”Kahdessa sodassa urhoollisesti taistelleiden juutalaisten sankarivainajien muistoa kunnioittaen. Tasa-
vallan presidentti ja Suomen Puolustusvoimat.”

Tunnettuja Suomen juutalaisia: Max Jakobson, Ben Zyskowicz, Mauritz Stiller, Rafael Wardi, Sam 
Vanni, Seela Sella, Dennis Livson, Arje Scheinin, Marion Rung.

Suomessa on kaksi juutalaista seurakuntaa, Helsingin ja Turun. Yhteensä seurakuntiin kuuluu noin          
1 100 jäsentä, lisäksi muutama sata asuu ulkomailla. Turun synagoga on valmistunut v 1912. Seura-
kuntaan on enimmillään kuulunut vajaa 300 jäsentä, nyt jäseniä on n 80. Pieni jäsenmäärä vaikeuttaa 
seurakunnan toimintaa. Ongelmana on maastamuutto ja seka-avioliitot. Vain juutalaisen äidin lapsi on 
automaattisesti seurakunnan jäsen.

Juutalaiset ovat kokeneet aikojen saatossa kovia kohtaloita ympäri maailmaa. He ovat kuitenkin säi-
lyttäneet huumorintajunsa ja elämänmyönteisyytensä.. Tästä on hyvänä esimerkkinä kaikkien tuntema 
musikaali ”Viulunsoittaja katolla”. 

Leo lopetti esityksensä seuraavaan tarinaan:
” Kolme vanhaa ystävää istui baarissa New Yorkissa. Keskustelun lomassa amerikkalaissyntyinen sa-
noi ””Tiesittekö että eräs esi-isistäni allekirjoitti Amerikan itsenäisyysjulistuksen vuonna 1776.” Siihen 
englantilaissyntyinen totesi: ”Eihän tuo mitään, minun esi -isäni oli paikalla kun Magna Carta laadittiin 
vuonna 1215”. Heidän juutalaissyntyinen ystävänsä katsoi heitä pitkään ja sanoi: ”Eräs esi -isistäni 
vastaanotti 10 käskyä!”
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Aamukokousta ei pidetty, koska presidentti oli kutsunut klubilaiset iltaraveihin Metsämäen raviradalle. 
Eri kulkupeleillä paikalle oli uskaltautunut 13 klubilaista. Föli on järjestänyt bussikuljetuksen Auraka-
dulta ja paluukuljetuksen ravien jälkeen.

Antti Kasilla on vankka ravitausta kodistaan Laihialta. Molemmat vanhemmat sukuineen olivat kovia 
ravi- ja hevosihmisiä. Antilla on ravikortti, mutta ei hän huippukisoja ole ohjastanut. Antti on Turun 
Hippoksen hallituksen jäsen.

Metsämäen ravirata on avattu vuonna 1978, tätä ennen ravattiin Kupittaalla. Raviradan katsomossa on 
istumapaikat 700 hengelle ja ravintolakatsomossa 400 hengelle. Arkiraveissa katsojia on 900 - 1 000 
henkeä. 

Meille oli järjestetty erinomaiset paikat ravintolakatsomosta. Seisovan pöydän runsaat antimet kustan-
sivat 20€. Oma tarjoilija piti huolen, että juomaa riitti. 

Kyseessä oli Toto4 -ravit. Antti keräsi pöytäkunnilta ehdotukset veikkausta varten. Osa klubilaisista oli 
myös varautunut vihjelistoilla. Saimme kokoon 144€ potin. Sitten vain jännittämään! Allekirjoittanut ja 
muutama muukin oli ensikertalaisia, joten kaikki oli uutta ja outoa. 

Rata oli hienosti valaistu, mutta yhtä hyvin tapahtumat näkyivät pöydillä ja ympäri salia olevilta skrii-
neiltä. Hevoset olivat komeita ja kisat tiukkoja. Yhden lähdön voitti nuori nainen, muuten voittajat näyt-
tivät olevan varttuneita mieshenkilöitä. Ihmettelin sitä, miten monen hevosen menestysmahdollisuudet 
katkesivat laukkaan.

Yllätys, yllätys, V4 -veto tuotti 144 eu-
ron panoksella 455 euroa, Antti itsekin oli 
hämmästynyt. 

Pimeään iltaan poistui tyytyväinen joukko 
klubilaisia. Olen ennenkin sanonut tällai-
sista tilaisuuksista, että olisi kannattanut 
tulla mukaan! Kiitoket Antille!!

Viikkokokous 20.10.2017 veljesiltapäivä

Klubiveljet Heikki Painilainen, Hannu 
Merikallio, Timo Aalto-Setälä, Jari For-
ström ja Petri Kannisto suunnittelemassa 
toto -riviä, jolla ansaittiin nelinkertainen 
potti.
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Raviurheilun tietoruutu
Raviurheilu sai Suomessa alkunsa 1800-luvun jääraveista. Raviurheilu on jääkiekon 
jälkeen Suomen toiseksi seuratuin laji. Ravikilpailuja järjestetään jollakin Suomen 
44 raviradasta lähes vuoden jokaisena päivänä. 

Hevosia Suomessa on yhteensä noin 75 000. Raveissa starttaa vuosittain 7600 he-
vosta. Niistä on lämminverisiä 5000, kylmäveriä suomenhevosia 2000 ja poneja 600. 

Vedonlyönnillä hevoskilpailussa on pitkä historia. Suomessa TOTOa pelattiin en-
simmäisen kerran 1928. Veikkauksen pelit alkoivat vasta -40 luvulla. Hevospelien 
vaihto on yhteensä noin 230 MEUR. Raveissa maksetaan Suomessa yhteensä noin 18 
MEUR palkinnot. Ala työllistää noin 15 000 ihmistä.

Ravien digitalisaatio on pitkällä. Pelaaja löytää jokaisen startin videopankista. Kaik-
ki ravit voi katsoa livenä kotoa. Kaksi kolmasosaa peleistä pelataan www- yhteydel-
lä. Poikkeuksia ovat vain harvoin kilpailuja järjestävät kesäradat.

 Suurkilpailut keräävät vielä hyvin ihmisiä raviradan reunamille. Esimerkiksi Turun 
kuninkuusraveissa vuonna 2016 oli sen viikonlopun aikana yhteensä noin 50 000 
katsojaa. Maailman kovimpia ravimaita ovat Ranska, Italia, Ruotsi ja USA 
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 Hyvät Veljet,
 
Nyt olisi taas aika panostaa yhteiseen asiaamme Joulumu-
siikki-illan tukijoiden hankintaan.

Toivon, että kaikki veljet aktivoituvat asian suhteen ja saa-
daan ennätysmäärä tuki-ilmoituksia kokoon !

Ohessa on myyntiesite mistä löytyy tarvittavat tiedot myyn-
tityön tueksi sekä lista viimevuotisista tukijoista.

Listasta ilmenee myös yhteyshenkilöt ko. yrityksissä sekä 
ketä on tuki-ilmoituksen hankkinut.
 

Tukijat on oltava tiedossa 10.11. mennessä että saamme ohjelmat ajoissa painoon.

Elikkä nyt kaikki aktiivisesti tekemään myyntityötä asiamme eteen ja saadun tukijan tiedot minulle
sähköpostilla jarkko.toivonen@savonlinja.fi tai sitten kokouksessa.
 
Montaa tukijaa emme vielä ole saaneet kasaan joten nyt hihat heilumaan ! 
Sähköposti tulvaa odotellen,

Viikkokokous 27 10.2017 Suomalainen Pohja klo 8.15

Aamun esitelmän piti DI, Naantalin kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Mikko Rönnholm (sd). Antin kanssa he asuvat 

samassa pihapiirissä.

 Esitelmä oli otsikoitu. 
”Järjen ja tunteen liitto oli Talvisodan tahto.”

Antin ja Mikon lähtökohdat ovat erilaiset. Antin tausta on vuo-
den 1918 sodan valkoisesta Laihiasta ja Mikon juuret ovat Naan-
talin Työväenyhdistyksessä, jonka puheenjohtajia ovat olleet äi-
din isä ja Mikon isä. Mikko on jatkanut perinnettä jo 40 vuotta.

Kotona ei mitenkään valmistettu lasta koulussa vastaan tullee-
seen poliittiseen syrjintään, kommunistiksi ja punavangin lap-
seksi nimittelyyn. Tämä yllytti Mikkoa ottamaan asioista selvää.

Läsnäolo: omia 19 + esitelmän pitäjä

Presidentti totesi, että kohta on päätettävä, jatketaanko aa-
mukokouksia, vai muutetaanko systeemiä. Antti kertoi ra-
veista ja totesi, että 455 €:n voittopotista 200€ lahjoitetaan 
Joulumusiikki -iltaan ja loput käytetään veikkaajien hyväksi.

Jarkko Toivonen muistutti Joulumusiikki -illan ilmoitushan-
kinnasta.
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Suvussa oli sotakokemusta, vaikka isä ei sotaan joutunut-
kaan työtehtäviensä vuoksi. Sotakokemuksista puhuttiin ja 
Mikko ymmärsi, että sankaritekoja tehtiin maata puolustet-
taessa.

Urho Kekkosta epäiltiin venäläisten ja kommunistien kans-
sa veljeilystä. Erityisen pahana pidettiin Kekkosen osuutta 
syyttömän Tannerin linnaan pistämisessä. Mikko etsi to-
disteita sosiaalidemokraattien isänmaallisuudesta ja kom-
munismin vastaisuudesta. Sitähän löytyi: Yrjö Soinin Kuin 
Pietari hiilivalkealla, Arvo Poika Tuomisen Kremlin kellot 
ja ennen muuta isän lahjaksi saamat Tannerin muistelmat.

Kiinnostus sosiaalidemokraattien suhtautumiseen Talvi- ja 
Jatkosotaan johti siihen, että Mikko ja poikansa Anton haas-
tattelivat asevelisosialisteja, Naantalin Työväenyhdistyksen 
veteraaneja  ja rintamaveteraanien aktiiveja.

Tarkasteltaessa vanhempia aikoja Mikko yhtyy äitinsä käsi-
tykseen vuoden 1917 valtalain merkityksestä. Valtalakihan 
hyväksyttiin sosiaalidemokraattisenemmistöisen Eduskun-
nan toimesta heinäkuussa. Siinä valta Suuriruhtinaskunnas-
sa siirtyi Eduskunnalle. Venäjän väliaikainen hallitus val-
talain vastustajien tukemana hajotti Eduskunnan. Uusissa 
vaaleissa lokakuussa Eduskuntaan tuli porvarienemmistö. 
Tämä toimenpide etäännytti oikeistoa ja vasemmistoa ja 
vahvisti äärilaitoja. Olisiko Valtalain myötä syttynyt todellinen vapaussota Suomi vastaan Venäjä??

Tapahtumien yllätyksellisyyttä kuvaa, että Mikon isä maksoi 12 markan kunnallisveroa 24.12.1917 ja 
kuukauden päästä hän oli punakaartissa! SDP:n eduskuntaryhmä kokoontui 19.1.1918 ja päätti palkata 
naiskanslistin ja ostaa kirjoituskoneen. Viikon kuluttua Kansalaisvaltuuskunnan kaarti ilmoitti vallan-
kumouksen alkaneen.

1920- ja -30 luvuille leimallista oli näkyvä vastakkainasettelu oikeisto - vasemmisto. Kulisseissa kui-
tenkin sosiaalidemokraatit kävivät puolustustaistelua kommunisteja vastaan ja maltillinen oikeisto fa-
sismia vastaan.

Tuota aikaa kuvaavat tämän syksyn Antti Tuurin ”Ikitie”, Rauman teatterin näytelmä ”Rakastunut Ryti” 
ja Lasse Lehtisen teosjärkäle ”Väinö Tanner: Itsenäisen Suomen mies.”

Timo Soikkanen on tiivistänyt aikakauden tilannetta:
”Suomi kulki itse asiassa vastavirtaan Euroopassa 1930-luvulla. Tämä vain jää useimmiten huomaamat-
ta suomalaisilta ja lähes aina ulkomaalaisilta. Suomen 30-luku ei ollut Euroopan 30-luku, varsinkaan 
sen loppupuolella.

Sisäisistä muutoksista oli tärkein punamultahallituksen synty 1937… Malli Cajanderista voidaan syyt-
tää aikaisempia hallituksia. Puhuttiin maanpuolustuksesta ja pidettiin komeita paraateja. Kukkaron nyö-
rit pidettiin tiukalla… Punamultahallitus mursi tabun punaisten ja valkoisten ikuisesta vastakkainasette-
lusta… Se aloitti laajan sosiaalireformien sarjan ja uuden kielilain.
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Yhdistäessään valkoisia ja punaisia hallitustasolla punamul-
ta teki suuren palveluksen. Se loi pohjan Talvisodan hengel-
le. Muutos tuli nopeasti ja aivan viime tingassa.”

Paikallistasolla vastakkainasettelu oli edelleen vahvaa. Mi-
kon ja Antonin haastattelemat  veteraanit muistivat syytte-
lyt kommunisteiksi ja Moskovan kätyreiksi. Sosiaalidemo-
kraattien maakuntajuhlassa 1938 sähköt katkaistiin Tannerin 
puheen ajaksi. Toisaalta rauhan solmimisen jälkeen muistel-
tiin kauan hyviä aikoja ennen sotaa. ”Tavallisesta souvarista 
tuntui, että oli jotain puolustettavaa.”

Veikko Helle muisteli, että ennen Talvisotaa hänen oli vai-
kea uskoa sotaan ja sodan aikana sen loppumiseen.

Tanner joutui puolustamaan ja selittämään hallitukseen me-
nemistä. Pitkään oli vallalla periaatekanta: Ei porvareiden 
kanssa samaan hallitukseen! Tanner selitti, että hallituksessa 
toimittiin työväenluokan hyväksi ja edelleen oltiin pesun-
kestäviä marxilaisia.

Tanner ei uskonut sotaan, eikä ollut innokas rahojen jakaja. 
Kuuluisa on Tannerin lausuma: ”Ei maailma voi niin hulluk-
si tulla, että alkaisi sotia”. Linda Tanner taas totesi, että Väi-
nö tietää kaiken menneestä ja tästä päivästä, mutta ei mitään 
tulevasta. Punamultahallitus kuitenkin hyväksyi helmikuus-
sa 1938 perushankintaohjelman sotavarustuksen parantamiseksi.

Tanner oli taistellut oikeistovirtauksia vastaan. Kun hän näki Neuvostoliiton sotapolitiikkaan perustu-
van veljeilyn Natsi-Saksan kanssa vahvistui hänestä kommunismin ja fasismin vankkumaton vastustaja. 
Nyt tuli järjen rinnalle voimakas tunne!

Tanner oli puheissaan aito ja uskoi, mitä sanoi. Veikko Helle totesi, että ei hän meitä sotaan vie. Kun 
sitten sotaan jouduttiin, seisoivat sosiaalidemokraatit hänen rinnallaan.

Antti Tuuri ”Ikitie” elokuva perustelee, miksi kommunismia kannatti vastustaa ja Rauman ”Rakastunut 
Ryti” kertoo, että vasta Tannerin soitto sai Rytin myöntymään pääministeriksi ja sillä ehdolla, että Tan-
ner ryhtyy ulkoministeriksi.

Mikko ja Anton ovat laatineet Sosiaalidemokraattisen piirin historiaan kirjoituksen, jonka lopusta ottei-
ta seuraavassa:

”Miksi Suomen tie muodostui erilaiseksi kuin keskieurooppalaisten kansandemokratioiksi muuttunei-
den maiden on kiinnostanut niin tutkijoita kuin poliitikkojakin. Neuvostoliiton ollessa voimissaan us-
koteltiin Leninin ja Stalinin Suomea kohtaan tunteman sympatian pelastaneen itsenäisyytemme. Suo-
men puolelta korostettiin taitavan ulkopolitiikan ja presidenttien Paasikivi ja Kekkonen merkitystä. 
Reaalipoliittisesti on viitattu maantieteeseen; emme olleet riittävän kiinnostava vaivaan ja miehittäjän 
todennäköisiin menetyksiin nähden.

Kansakunnan selviytymisen kannalta on kuitenkin ollut maan puolustamisella keskeinen merkitys
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Suomi ei luhistunut ja sen moraalinen selkäranka kesti. Tämän asian rintamamiehet tunsivat omakoh-
taisesti. Mauno Koivisto kuului uskonnon ja  isänmaan puolesta taistelleisiin. Veikko Helle ja Matti 
Vähäkylä (Naantalin sodem veteraani) olivat uskollisia ja ihanteellisia järjestäytyneen työväenliikkeen 
miehiä, Naantalin pojat olivat mukana enemmänkin velvollisuudesta. Kaikille näyttää kuitenkin tulleen 
selväksi, että oikealla asialla oltiin.

Talvisodan jälkeen syntyneen asevelisosialismin voima oli yhteisessä kokemuksessa ja jakamattomissa 
arvoissa…

 Aseveliliittoa ei ollut perustettu henkiseen taisteluun työväenliikkeen sisällä, eikä sillä ollut järjestäy-
tynyttä salaista sosiaalidemokraattista johtoa. Mutta mukana olleilla oli yhteinen käsitys oikeasta ja 
väärästä, hyvästä ja pahasta. Sotakokemus oli kasvattanut rohkeutta ja mitään pelkäämättömyyttä puo-
lustamaan asemiaan ja tarvittaessa hyökätä.

Järjestötoiminnan paineenkesto oli välttämätön osa onnistumista Suomen jälleenrakentamiseksi”.

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen
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VUOSIKOKOUS 13.10.2017

Leon esityksen jälkeen pidettiin klubin vuosikokous. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Kjisik.Viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös-
tiedot on lähetty jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. 
Toiminnantarkastaja Juha Vasanen luki toiminnantarkastuskertomuksen, jossa esitettiin vastuuva-
pauden myöntämistä. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin. Rahastonhoitaja ker-
toi, että kaikki jäsenet ovat maksaneet jäsenmaksun.  Jäseniä on 67. Tilikauden tulos oli plussalla 
1 287,44.

Hallitus toimikaudelle 2018-2019
      johtotroikka
    Juhani Pirttisalo   presidentti
    Jarkko Toivonen   varapresidentti
    valitaan myöhemmin   sihteeri, kehitysprojektit
    Antti Kasi    past president
    Mika Hellsten    rahastonhoitaja, www-kehitysprojekti
    Petri Kannisto    nuorisovaihtoasiamies
    Pekka Mäkinen   rotarysäätiöasiamies

Hallitus täyttää muut tehtävät 30.4.2018 mennessä. 
 Toiminnantarkastajiksi valittiin Martti Oksa ja Juha Vasanen, varalle Olli-Pekka Saario.
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