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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 11/2017

01.12.2017 - 22.12.2017

Hyvää uutta vuotta
Toiselle puoliskolle tätä rotarykautta lähdetään seuraaval-
la ohjelmalla:
- 12.9. ”Tekoäly pelastaa maailman”
- 19.1.  ”Kaksikymmentä päivää PyeongChang’iin”
- 26.1.  TPS-JYP ja ”Miten voittajajoukkue 
  rakennetaan” (klo17.00 Gatorade Center)
- 3.2. ”Laivanrakennuksen historia” /
  Forum Marinum

Pääosan esittäjien värväys on loppukauden osalta vielä 
vähän vaiheessa. Ajattelimme painottaa omien veljien 
omia juttuja. Yllytyskirjeitä on toki tulossa, mutta älä jää 
odottelemaan. Aika monelle on varmasti taas kertynyt 
innostavia ja avartavia tarinoita tälläkin forumilla kerrot-
taviksi, sekä huviksi että hyödyksi. Laita @ -postia ja pari 
vaihtoehtoista perjantaita. 

Palaamme lounaskokouksiin. Oli hyvä kokeilla aamua, 
mutta kun rytminvaihdos ei parantanut vauhtia, palataan 
vanhaan.  Käy myös sivuilla https://aninkainen.rotary.fi . 
Ne alkavat pikku hiljaa näyttää käyntikortilta esimerkiksi 
uusien jäsenten rekrytoinnissa. Tavoitteenamme on saada 
vähän isompi ryhmä kerralla sisään. Tehkää ehdotuksia!

Lounasajasta poikkeamme toisenkin kerran. Laita allak-
kaan AVEC tilaisuus perjantaina 23.3. (Linnateatteri / 
Domino ”Tilanne päällä”). Tämän illan käytännön järjes-
telyihin palaamme lähiviikkoina.
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Läsnäolo: omia 14, vieraita Niko Lappalainen (Aamuvirkut), kesävaihtari Maisa Meritähti

Presidenttiä tuurasi Juhani Pirttisalo. Hän ilmoitti, että 
vuoden alusta siirrytään  vanhaan lounaskokouskäytän-
töön. Klubin kotisivut on uudistettu. Sieltä löytyy tietoja 
nuorisovaihdosta, viikkokokouksista, Aviisi ym.

Joulumusiikin ohjelmat olivat jaossa. Sponsoreiden han-
kinta oli onnistunut hyvin, kasvua viime vuoteen n 10%.

Aamun oh-
jelmassa oli 
nuorisovaihto. 
Asiamiehemme 
Petri Kannisto 
esitteli piirin 
nuorisovaih-
tokomitean 
jäsenen Niko 
Lappalaisen.   
Kuvassa myös 
klubin Maisa 
Meritähti.

Niko Lappalainen on toiminut nuorisovaihdon piirissä 
jo 90-luvun lopulta. Nikon mukaan sekä piirin, että koko 
Suomen nuorisovaihto on hieman supistunut. Piiristämme 

lähtee nyt n 25 
vaihtaria/vuosi. 
Meidän klubim-
me on hoitanut 
nuorisovaihdon 
kiitettävästi.

Maisa Meritähti on ensimmäinen klubimme kautta ke-
sävaihtoon lähtenyt nuori. Maisa on 17-vuotias. Hän oli 
6 viikkoa Etelä-Afrikassa ja kertoi kuvien avulla koke-
muksistaan. Esitys oli hyvin valmisteltu ja vapautuneesti 
läpiviety.

Maisa asui Haartpeestpoortin maaseutukaupungissa, jossa 
on parikymmentätuhatta asukasta. Enemmistökieli on 
afrikaans. 

Kaupunki sijaitsee Lounais-Provinssissa patoaltaan rannal-
la. Isäntäperheellä oli iso maatila, jossa oli BB-tarjontaa, 
5 koiraa, 2 kissaa ja antilooppi. Paikalliseen tapaan tila 
oli aidattu ja vartioitu. Perheessä oli kolme tytärtä, joista 
Donee tuli Suomeen vastavierailulle 4.12. Etelä- Afrikassa 

Viikkokokous 1.12.2017 klo 8 Suomalainen Pohja
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Tietokonepähkäilyä

on nyt kesä (+25), joten Donee varmasti yllättyi tullessaan kylmään, märkään ja pimeään Suomeen.

Maisalla oli mahdollisuus käydä 4 kertaa safarilla ja vierailla myös Kapkaupungissa. Pöytävuori oli 
valitettavasti pilvien peitossa. Hän kävi 2,5 viikkoa paikallista koulua. Koulupuku on pakollinen ja 
kuri on tiukka. Kouluruokailua ei ole ja eväät syödään ulkona. Afrikassa koulurakennukset poikkeavat 
meikäläisistä, luokkiin mennään suoraan ulkoa, sadekatos suojaa rakennusta.

Maisa oli kovasti tyytyväinen isäntäperheeseensä ja kaikkeen kokemaansa. Kesävaihtoa kannattaa 
markkinoida.

Valtakunnassa kaikki hyvin. Kokous voi alkaa
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Tilaisuutta ennen oli ravintola Rosterin eteen SPR järjestänyt glögikatoksen, 
jossa oli glögin lisäksi mahdollisuus tavata SPR;n edustajia ja maahanmuuttajia. 

Viikkokokous 8.12.2017 ei pidetty

Perjantaina  8.12. ei ollut kokousta, koska seuraavan viikon tiistaina 12.12. oli klubin järjestämä joulu-
musiikki-ilta. Tämä perinteinen inter-city-tapahtuma - Joulumusiikki-ilta - on ollut Aninkaisten ohjel-
massa noin 40 vuoden ajan. Alkuaikoina ”kauneimmat joululaulut” laulettiin vaihtelevasti eri kirkois-
sa. Suosittu paikka oli muun muassa Katariinan kirkko, mutta 1980-luvun lopulla tapahtumapaikaksi 
valikoitui kansallispyhättömme. Järjestelyt on aina toteutettu yhteistyössä Tuomiokirkkoseurakunnan 
kanssa. Yhteistyötä helpotti aikoinaan se, että klubilla oli kunnia pitää jäsenenään tuomiorovasti Eero 
Bäckman 25 vuoden ajan. Eero kuoli joulukuuussa 2016.

Tämän kertaisesta joulumusiikki-illasta muodostui allekirjoittaneelle mieliin painuva tapahtuma. Pää-
sin näet vaimoineni keskustelemaan kymmenen vuotta sitten Suomeen tulleen Syyrian aramealaisen 
maahanmuuttajan kanssa. Muistelimme aramealaista Maaloulan kaupunkia, jonka kuuluisa luostari on 
viime kahinoissa hävitetty. 

Viikkokokous 12.12.2017 joulumusiikki-ilta 
Turun Tuomiokirkossa

Joulun Sanan julistaja Raision seurakunnan pastori Jyrki Rautiainen ja SPR:n paikallisjohtaja Pauli 
Heikkinen sekä Antti ja Ella Kasi glögiä maistelemassa. Taustalla kaunis kansallispyhättömme odotta-
massa rotarivieraita..
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Ohjelmansuorittajina olivat
- Mieskuoro Laulun Ystävät johtajana 
  Juha Järvinen
- Heikki Suokivi, urut
- Turun Konservatorion duo: 
  Vilhelm Suksi, sello, Juha Järvinen, piano

Kesävaihtarimme Maisa ja hänen isäntäperheensä tytär 
Donee olivat ovella jakamassa laulujen sanoja.

Tervehdyssanoissa presidentti Antti Kasi kertoi tilaisuu-
den hyväntekeväisyysprojektista, joka on Suomen Punai-
sen Ristin Varsinais-Suomen piirin käynnistämä ohjelma 
”Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työ-
elämävalmiuksien tukeminen”. Hän kiitti niitä yrityksiä, 
jotka olivat tukeneet projektia ohjelmalehtisen kautta. 

Antti lopetti Hannu Helinin runoon, joka 
löytyy Jenni Haukion toimittamasta kir-
jasta 
”Katso pohjoista taivasta”.

”Kiitos lumesta, talvi
 perunoista kiitos

multa, kiitos maa, vuodenajoista
 kiitos puista, metsät
     kaloista kiitos

   vedet, kiitos leivästä, pelto
 kiitos sanoista, kirjat  suurkiitos

                       kaikesta
    elämämusiikista kiitos, musiikkielämä 

(Viimeinen rivi on Antin oma lisäys!)



6

Joulun sanan esitti pastori Jyrki Rautiainen. Hän on Raision kappalainen (ent Naantalin kirkkoherra) 
ja Naantalin rotaryklubin jäsen.

Hän totesi, että nykyään saamme nauttia monenlaisista valoista, jotka valaisevat tätä pimeää vuoden-
aikaa. Huomenna 13. päivä on Lucian, valontuojan juhla. Hän luki otteen Jouluevankeliumista, jossa 
kerotaan, kuinka Pyhälle Perheelle ei löytynyt sijaa majatalossa. Tämä vertautuu niihin ihmisiin, joita 
tällä hyväntekeväisyysprojektilla halutaan auttaa. Heilläkään ei tunnu olevan sijaa tässä maailmassa.
Lähestyvä joulu saa ihmiset stressaantumaan. Eräskin naisihminen halusi välttämättä uusia komeron 
hyllypaperit. Pastori totesi, että eihän joulua vietetä komerossa.

Joulun salaisuus on Jeesus lapsi. Pieni lapsi tarvitsee rakkautta, jota vanhemmat voivat antaa. Asettu-
malla toisen asemaan jaamme omastamme, jaamme rakkautta.

Kolehti kerättiin Yhteisvastuukeräykselle. Jyrki Rautiainen totesi, että kun ohjelmalehtinen on pääsy-
lippu kirkkoon, on kolehti ulospääsymaksu kirkosta.

Ohjelma oli hyvin koottu ja esitykset korkeatasoisia. Valitettavasti keliolosuhteet eivät  meitä suo-
sineet. Liukkaus ja sohjo saivat monet jäämään kotiin. Vahtimestarin mukaan paikalla oli noin 270 
henkeä.

Jatkossa kannattaisi miettiä juontajaa, tai tervehdyssanoihin liitettyä käyttäytymisohjetta taputtami-
sesta. Kirkossahan saa taputtaa tällaisissa tilaisuuksissa. Varsinkin sellistipojan numero olisi vaatinut 
taputukset. ”Romanssin” jälkeen aloitin taputukset, joihin kyllä sitten yleisökin yhtyi.” Toivioretkellä” 
laulun 3. säkeistön kohdalla ”Kunnia Herran..” kuuluu nousta seisomaan, tämäkin tuntui yleisölle 
vieraalta.

Kuvassa taustalla Laulunystävien kuoro. 
Edessä Turun konservatorion esiintyjä sekä edessä istumassa klubipresidenttiparin seurassa 

pastosi Jyrki Rautiainen. 
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Viikkokokous 15.12.2017 klo 8 Suomalainen Pohja
Avec -tilaisuus

Läsnäolo: omia 12 + 4 avec, vieraita 1 (Raimo Ylivakeri, 
Tampere Lielahti) ja esitelmän pitäjä

Presidentti kertoi kuulleensa, että joulumusiikki-ilta oli 
saanut kuulijoilta hyvän vastaanoton. Antti kiitti erityisesti 
niitä veljiä, jotka pitkään ovat tehneet työtä illan hyväksi. 
Myös taloudellinen tulos vaikuttaa hyvältä, vaikka yleisöä 
oli aikaisempaa vähemmän.

Klubi palaa ensi vuoden alusta lounaskokouksiin. Vuoden 
aluksi saamme vieraaksi ”tekoälymies” Tuomas Grandel-

lin.

Esitelmän piti 
lastenlääkäri, 
kaupunginval-
tuutettu Kaija 
Hartiala (Turun 
Linna-Åbo 
Slott). Hän 
jatkoi Suomi 100 teemaa aiheena 

”Lapsen asema itsenäisyyden ajan Suomessa” 

Hän aloitti vertailemalla tilastoja vuosilta 1917 ja 2017. 

 1917     2017
- asukkaita 3,3 milj  5,5 milj
- 85% asui maalla  13% asuu maalla
- 15% kaupungeissa  - 87% kaupungeissa
- 81046 vauvaa   - 52814 vauvaa 2016)
- elinajanodote naiset 49,1 v naiset 84,1 v

Vuonna 1917 syntyneistä lapsista oli hengissä vuonna 1920 n 67 300 ja vuonna 1930 n 65 700. Ime-
väiskuolleisuus on pudonnut dramaattisesti, kuten oheinen taulukko, joka lähtee vuodesta 1751 osoit-
taa. Imeväiskuolleisuus tilastoidaan ajalta syntymästä 42 vuorokauteen.

Tuberkuloosi oli merkittävä kuolemaan johtava tauti. Joulumerkkikodit ottivat hoitoon tubia sairasta-
vien äitien lapsia, näin tauti ei tarttunet vastasyntyneeseen. Arvo Ylpön merkitystä lasten hyvinvoinnin 
kehittäjänä ei voi liikaa korostaa.

Lapsen elämää uhkaavat
   1917     2017
   - imeväiskuolleisuus yli 10%  1,9%
   - infektiotaudit    infektiot
   - aliravitsemus    tapaturmat
   - tapaturmat
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Pikkukeskonen on syntyessään alle 1 500 g. Nykyään näistä jää henkiin lähes 90%, kiitos Suomen 
huippuluokan keskoshoidon. Turku on maailman paras paikka keskosten kannalta.

Vuonna 1917 naisilla oli 3,7 lasta. Nykyään on 1,57 lasta/
nainen ja 1,8 lasta/perhe. Naisista n ½ on naimisissa lapsen 
syntyessä. Monesti ensimmäinen lapsi syntyy, kun nainen on 
yli 30-vuotias. Tällöin naisen fertiliteetti on jo laskenut ja jou-
dutaan käyttämään keinohedelmöitystä.

Koulutuksella on tärkeä asema lapsien kannalta. Alla on mer-
kittäviä virstanpylväitä koulutuksen saralta
- kansakouluasetus v 1866, Kouluhallitus v 1870
- oppivelvollisuuslaki v 1921,  68% maaseudun 
 lapsista koulussa
- kuntien koululautakunnat 1940- luvulla
- kouluruokailu v 1948 (ainutlaatuista maailmassa!!)
- kansakoulu 6v +  v 1958 kansalaiskoulu 2v
- oppikoulut: v 1858 Jyväskylän yläalkeiskoulu, 
- v 1886 SYK (tytöt ja pojat)
- 1960-70 luvulla n 60% ikäluokasta oppikouluun
- peruskoulu v 1972-77
- toisen asteen koulutus: lukiot ja ammatilliset
 oppilaitokset.
Pienelle kansakunnalle koulutus on elintärkeää, emme voi 
hukata lahjakkuuksia!
Lääketieteen kannalta lapsi lakkaa olemasta lapsi 16- vuotiaa-
na. Lasten Oikeuksien Julistuksen mukaan raja on 18 vuotta. 
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Suomessa lasten oikeudet ovat toteutuneet 
hyvin.

Lapsen oikeuksiin liittyviä asioita
- ruumiillinen kurittaminen kiellettiin 
  kouluissa v 1914
- lasten ruumiillinen kurittaminen   
  kiellettiin v 1984
- Suomi allekirjoitti YK:n 
  lasten oikeudet v 1991
- lastenneuvolajärjestelmä on peräisin   
  1920- luvulta
- lastensuojelu on kuntien vastuulla
- perheiden tukijärjestelmiä tarjoavat   
  kunnat, KELA ja eri järjestöt.

Noin 20% perheistä ajautuu tavalla tai 
toisella yhteiskunnan laidalle. Paljon on yritetty tehdä perheiden hyväksi, kuitenkin tukijärjestelmä on 
kovin monimutkainen, ei asiaksystävällinen.

Mitä mahdollisuuksia Suomi tarjoaa lapsilleen
- koulutus (pärjäämme PISA:ssa, koulujärjestelmäämme viedään ulkomaille)
- erikoisluokat
- mahdollisuudet harrastuksiin (enemmän koulutiloja harrastuskäyttöön, 
 jotta harrastukset kaikille mahdollisia)
- kansainvälisyys
- tietotekniikka
- hyvä ympäristö (päiväkotien pihat, mahdollisuus mennä luontoon)
- turvallisuus (kuinka monessa maassa Euroopassa ja Amerikassa lapsi saa 
 mennä yksin kouluun ???).

Lopuksi Kaija totesi, että oli oppinut itsekin paljon uutta tätä esitystä valmistellessaan.
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Viikkokokous 22.12.2017 klo 12 Suomalainen Pohja
Avec -tilaisuus

Kokoonnuimme  Pohjalle Joululounaalle avec. Läsnä oli veljiä 12, avec 11 ja kesävaihtarit Maisa ja 
Donee.

Aloitimme glögillä alhaalla kokoustilassa. Maisa kertoi, että ovat jo käyneet avannossa, Tukholmassa 
ja vielä mennään Tallinnaan ja Lappiin. Varmaan Doneen 
kokemukset tältä vierailulta ovat yhtä eksoottisia kuin 
Maisan kokemukset Etelä-Afrikasta.

Historiaa
- alkuperäiskansat olivat metsästäjäkeräilijöitä, 
 san- ja khoi -kansoja, ajanlaskumme alussa alkoi  
 idästä saapua bantu -kansoja, joita nykyisin edustavat  
 Zulut, xhosat ja swazit
- 1652 hollantilaisperäiset buurit alkoivat asuttaa 
 Kapmaata, 1795 britit valloittivat Kapmaan
- buurien kansallisen itsetunnon lähde on 
 ”Suuri Vaellus”, jossa v 1835-43 noin 12 000 buuria  
 lähti härkävankkurikaravaaneissa pohjoiseen   
 pakoon talouden taantumaa, brittihallintoa ja rettelöitä 
 alkuasukkaiden kanssa.

Viirejä vaihdettiin juhlallisesti. Doneen sponsoriklubi on Brits-Hartbeesport. 
Donee esitteli slaidien avulla kotimaataan.

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen
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Rotary Norden 6/2017
Tulevat rotaryjohtajat valittu

Rotary Internationalin Presidentin Nimityskomitea on valinnut vuoden 2018-2019 presidentiksi Barry 
Rassinin, joka on jäsenenä Bahama- saarten East Nassaun klubissa. Virallinen valinta tapahtuu vuo-
den 2018 RI:n Konventiossa Torontossa. Presidenttinä hän aloittaa 1.7.2018. Rassin haluaa vahvistaa 
julkisuuskuvaamme ja digitaalisten työkalujen käyttöä työmme tehostamisessa.

Rassin on suorittanut maisterin tutkinnon terveys- ja sairaalahallinnossa Floridan yliopistossa. Hän on 
juuri jäänyt eläkkeelle palveltuaan 37 vuotta Doctors Hospital Health System:sin presidenttinä. Hän 
on elinikäinen jäsen American Hospital Association:issa ja on ollut useiden organisaatioiden hallituk-
sen jäsen.

Hän on rotary vuodesta 1980 ja on palvellut useissa RI:n johtotehtävissä. Hän on saanut Rotaryn kor-
keimman kunnianosoituksen ”Service Above Self Award” johdettuaan Rotaryn avustustoimia Haitissa 
vuonna 2010 maanjäristyksen jälkeen. 

Barry ja vaimonsa Esther ovat molemmat Rotarysäätiön Major Donors and Benefactors.

Alun perin tehtävään oli valittu Sam F. Owori, joka kuoli heinäkuussa kaksi viikkoa ennen nimitystä.

Presidentin Nimityskomitea on valinnut vuoden 2019-2020 president nomineeksi Mark Daniel Ma-
loneyn. Hän on rotaryklubi Decatur (Alaska) jäsen. Mark on asianajaja. Hän johtaa lakiasiantoimistoa, 
joka on keskittynyt verotukseen, kaavoitukseen ja maatalouslakiasioihin. Hän on myös aktiivinen 
katolisen seurakuntansa piirissä. Mark on rotary vuodesta 1980.

Rotaruklubi Turku Aninkaisen joululounas vietettiin entiseen tapaan avec -tilaisuutena.
 Aluksi kokoonnuttiin Ravintola Suomalaisen Pohjan Mannerheim -kabinettiin, 

jota myös Aleksis Kivi -kabinetiksi kutsutaan. Alkuglögin aikana kuultiin
 klubipresidentti Antti Kasi tervehdyssanat. Sitten istuttiin kuuntelemaan

 klubimme ensimmäisen kesävaihtarin Maisa Meritähden ja Turussa 
vastavierailijana olleen Doneen raportteja.


