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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 1/2018

12.1.2018 - 26.1.2018

Viikkokokous perjantaina 12.1.2018 klo 12 
Suomalainen Pohja

Vuosi aloitettiin lounaskokouksella vanhaan tapaan. Klubipresidentti 
Antti Kasi avasi kokouksen ja toivotti veljet tervetulleiksi. Paikalla oli 
20 veljeä. 

 Päivän teemasta alusti Thomas Grandell, yrittäjä ja toimitusjohtaja 
turkulaisesta start up yhtiöstä Etsimo Healthcare Oy.

”PELASTAAKO TEKOÄLY
 MAAILMAN”

Etsimo tähtää Turusta maailmalle ja 
terveysasioissa taskullesi. Sinne se aikoo 
lähitulevaisuudessa istuttaa terveyden-
hoidon tekoälyn.

 Laajalle levinnyt, kännykässä toimi-
va diagnostiikkasovellus on toki vasta 
vähän pidemmän aikajänteen tavoite. 

Vaiheessa yksi tekoälylle kerätään lisää viisautta tukemalla ammattilai-
sia hoitoketjujen optimoinnissa. 

Tämän tyyppinen kehitystyö (hoitoketjujen ja prosessien hallinnan 
parantaminen) on juuri sitä, millä yhteiskunta voi säästää niitä puhuttuja 
miljardeja tai ehkä oikeammin samalla rahalla tuotetaan aikaisempaa 
parempaa terveyttä. 

Thomas lupasi puhua meille tekoälystä yleisemminkin. Artifial Intelli-
gent (AI) on juuriltaan kansainvälinen juttu. Thomaksen ”amerikankieli-
set” kuvat ovat klubilla, tässä niistä muutama suomenkielinen nosto:
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- Tekoäly on tietokoneohjelma, joka voi sopeutua ympäristöönsä ja OPPIA
- Nyt ollaan yhden taidon ”kapean keinoälyn vaiheessa” NAI osaa pelata shakkia, ohjata 
 pesukoneen toimintoja, navigoida, valita musiikkia….
- Seuraavassa vaiheessa (5-10 vuotta) saavutetaan ihmisen yleinen älykkyystaso ratkoa jo laajempia  
 kokonaisuuksia
- Sitä seuraavassa vaiheessa koneäly oppii olemaan etevämpi kuin parhaat ihmisaivot ml. yleinen  
 viisaus ja sosiaaliset taidot (5 + X vuotta)
- NAI + (kapean älyn seuraava kehitysvaihe) on esimerkiksi itsekulkevan autoilun yleistyminen 
 (= hyvät kartat + tarkat sensorit + liikennesäännöt) 
- Nyt ja kohta yhä enemmän tekoäly ja ihmiset työskentelevät yhdessä, tuottavuus ja laatu paranevat
- Aloituskuvan humanoidiin törmäämme, koska ?

(Tähän aiheeseen taidamme vielä palata. Tämä ei ns. mene ohi. Sanoo pressa 2017-2018)

Vasemmalla kuvassa Raimo Ylivakeri, joka on Tampere-
Lielahden rotaryklubista siirtymässä Turku-Aninkaiseen. 
Oikealla etualalla klubiveli Antti Jääskeläinen tunsi teko-
älyn hyväksikäytön lääketieteessä.



3Viikkokokous 19.1.2018
Läsnäolo: omia 22, vieraita 3 (ei rotareita)

Kokous alkoi Joulumusiikki-illan tuoton ojentamisella SPR:n Varsinais-Suomen piirin edustajille 
Pauli Heikkiselle ja Miska Keskiselle.

Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri
Pauli Heikkinen, Miska Keskinen

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN JA OLESKELULUVAN SAANEIDEN 
TYÄELÄMÄVALMUKSIEN TUKEMINEN

Hyväntekeväisyysprojektimme ”Joulumusiikki-ilta ”  on kauden 2017 osalta saatu päätökseen.

Kiitämme perinteisiä yhteistyökumppaneitamme: Turun tuomiokirkkoseurakuntaa, Laulun Ystä-
viä ja yrityskumppaneita 

Heidän ansiostaan ja klubimme veljien työpanoksella projektista kertyi 4 800 euroa  lahjoitetta-
vaksi SPR:n Varsinais-Suomen piirin käynnistämän ns. TET - projektin rahoittamiseen.

Kiitämme hyvästä yhteistyötä ja toivotamme tälle ajankohtaiselle ja yhteiskunnallisesti merkittä-
välle projektille menestystä.

       Turku 16.1.2018
       Rotaryklubi Turku Aninkainen

 Antti Kasi      Jarkko Toivonen   
 Presidentti       Projektikoordinaattori

SPR:n edustajat Miska Keskinen ja Pauli Heikkinen kiittävät Jarkko Tuomista ja Antti Kasia
 järjestön saamasta rahallisesta tuesta.
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Toiminnanjohtaja Pauli Heikkinen kiitti huomattavasta summasta ja korosti, että klubilaiset ovat teh-
neet paljon työtä Joulumusiikki-illan eteen. SPR on käynnistänyt yhteistyön Kauppakamarin kanssa 
työpaikkojen löytämiseksi työelämävalmennusta varten.

Presidentti totesi, että sidosryhmämme suhtautuivat myönteisesti valittuun keräyskohteeseen.

Talviolympialaiset lähestyvät. Tämä on 23. kerta. Ensimmäiset talvi-
olympialaiset järjestettiin Chamonix:ssa vuonna 1924. Silloin osal-
listujia oli 16 maasta, nyt maita on 88. Mitalitilastossa 1. on Norja, 
Suomi on sijalla 10.

Alla oikealla. Nuorisovaihtoasiamies Petri kertoi, että uusi vaihta-
rimme Charlotte England saapuu ensi viikolla Australiasta.

Vasemmalla. Entinen vaihtarimme 
Darren McCracken kertoi meille 
kokemuksistaan Etelä -Koreassa. 
Hän aloitti toteamalla, että kokemus 
oli hauska ja hän sai mitä tilasi! 
Toisaalta toisinaan oli tylsää kieli-
muurin takia.

Länsimaiseen kulttuuriin tottuneelle 
kaikki oli uutta. Etelä-Korean pinta-
ala on n 100 000 km2 ja asukkaita 
on yli 50 milj. Puolet väestöstä ei 
tunnusta mitään uskontoa, neljäsosa 
on kristittyjä ja neljäsosa buddhalai-
sia. Temppeleitä on paljon. 

Darrenin kotikaupunki oli Etelä-Korean lounaisosassa sijaitseva 
Gwangju, siellä on n 1,5 milj asukasta. Siellä ei juurikaan käy ulko-
maalaisia, joten pitkä, pitkätukkainen ja vaalea poika oli todellinen 
ihmetyksen aihe. Ihmisten oli vaikea välttää kiusausta päästä kosket-
tamaan tätä kummajaista! Englannin kielikään ei ollut paikallisille 
tuttu. Kouluissa opetetaan lähinnä japania ja kiinaa. Englannin kielen 
opettajien taso on hyvin vaatimaton.

Kaupungissa oli 5 vaihto-oppilasta, joiden kesken syntyi lujia ystävyyssuhteita. He kävivät koulua klo 
09-13. Korealaiset sen sijaan aloittivat klo 08 ja lopettivat klo 16. Tämän jälkeen useimmat jatkoivat 
vanhempien maksamaan yksityiskouluun. Kilpailu yliopistoon pääsystä on armotonta. Koululaisilla on 
jatkuva univaje.

Rotaryt olivat järjestäneet vaihtareille ohjelmaa, johon kuului matkojen lisäksi rummutusta, taekwon-
doa ja korean kieltä, jota oli 3h/vko. Taekwondosta he saivat keltaisen vyön.

Korealaiseen elämänmuotoon kuuluu vanhempien kunnioitus, konservatiivisuus ja perhekeskeisyys. 
Monet lapset lähtevät kotoa vasta mennessään naimisiin.

Korealaisten kansallisruoka on kimchi eli kiinankaalista hapattamalla valmistettu ja vahvasti maustettu 
hapankaalityyppinen ruoka. Kimchiin tottuminen vei Darrenilta aikaa. Puikoilla syömisen hän oppi 
nopeasti.
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Korealainen erikoisuus olivat äkäiset mummot, jotka ikänsä perusteella katsoivat oikeudekseen etuilla 
ja huomautella kanssaihmisilleen.

Matkat Korean eri osiin olivat vuoden parasta antia. Rotarit järjestivät 4 matkaa, lisäksi isäntäperheet 
järjestivät matkoja. Demilitarisoidulle vyöhykkeelle ei päästy, koska lumisateen vuoksi bussimatka 
venyi liian pitkäksi. Etelä-Korea on vuoristoinen maa. Heti Gwangjun ympäristössä oli vuoria, joil-
la oli hyviä patikkareittejä. Pääkaupunki Soul on 25 milj asukkaan metropoli. Lounaisrannikolla on 
trooppinen ilmasto. Vuoristoissa on lunta, siksi talviolympialaiset pidetään Pyeongchangissa. Vaihtarit 
pääsivät käymään kisapaikoilla

Darren oli valmistellut esityksen hyvin, näimme paljon kuvia maisemista ja ihmisistä. Näki selvästi, 
että 18-vuotias poika oli ottanut täyden hyödyn ja nauttinut vaihto-oppilasvuodesta.
Lopuksi Darren kiitti klubia siitä, että oli saanut mahdollisuuden viettää vuosi niin eksoottisessa pai-
kassa kuin Etelä-Korea!
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Lounaskokouksen sijasta seurattiin jääkiekko-ottelua.

Viikkokokous 26.1.2018 TPS pelissä Gatorade Centerissä

Perjantaina 26.1. ohjelmassa oli TPS ilta. Paikalla oli 16 omaa veljeä, kaksi vierasta ja pari avecia eli 
meitä oli Gatorade Centerissä yhteensä kaksikymmentä. 

Aloitimme Sky Bar ravintolan buffetissa. ”Raviveljet” Aalto-Setälä, Forsström, Helle, Merikallio, 
Mäkinen, Pirttisalo ja Kasi tarjosivat syksyn omilla totovoitoillaan rotarypöydän viinit ja oluet. Tämä 
vaihe iltaa meni muutenkin iloissa tunnelmissa.

Ennen illan ottelua kuuntelimme TPS:n urheilutoimenjohtaja Antero Niittymäkeä teemalla ”voittaja-
joukkueen rakentaminen”. 

Tässä muutamia nostoja Anteron tari-
nasta ja vilkkaasta keskustelusta:
-  Tepsillä ei ole varaa NHL -tyyp-
piseen, palkattuun scouting-organisaati-
oon. Urheilutoimenjohtaja käyttää omaa 
näkemystään ja verkostoaan. Peleistä ja 
pelaajista on nykyisin myös tosi paljon 
erilaista dataa tarjolla.  
- Jokaiselle pelipaikalle haetaan 
oikean tyyppisiä pelaajia, jotka sopivat 
TPS pelitapaan. Voittajajoukkueeseen ei 
todellakaan kiinnitetä vain niitä pelimie-
hiä, joita sattuu olla kulloinkin tarjolla. 
- Liiga on ammattilaissarja ja rahaa 
tarvitaan. Budjetti on joka kaudelle ns. 
annettu tekijä, mutta sen sisällä urheilu-

toimenjohtaja päättää 
pelaajasopimuksis-
ta. Valinnoista toki 
keskustellaan jatku-
vasti ja hartaasti myös 
valmennusjohdon 
kanssa. Sekin on nähty 
ja usein, että voittaja-
joukkuetta ei voi vain 
ostaa
- Maalit lasketaan 
ja maalintekijät saavat 
nimensä lehteen, mut-
ta voittamisen taito ja 
tahto lähtee vahvasta 
puolustuksesta. Sinne 
päähän tarvitaan sekä 
isoja pahoja äijiä että 
hyvää kiekollista osaa-
mista avaamaan peliä 
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ja vetämään tarkkoja kuteja vastustajan siniviivalta
- Voittajajoukkue tarvitsee aina voittavan maalivahdin, mieluummin kaksi. Kilpailu pelipaikasta 
pitää mielen vireänä. 
- Oikea asenne, henki ja tahto lähtevät valmentajien kopista
- Tämän kauden joukkue on sekoitus kovaa kokemusta (Kallio, Perrin, Tallinder, Filppula, Heik-
kinen…) ja lahjakkaita nuoria. Illan rosterissa on yleensä 6-8 pelaaja, jotka ikänsä puolesta voisivat 
pelata vielä A junnujen pelejä
- Niin, ja ”onhan jääkiekko maalintekopeli”

Niittymäki aloitti oman ammattilaisuransa maalivahtina Tepsissä alle kaksikymppisenä kaudella 
1999 - 2000 ja oli voittamassa Tepsille paria kultaa. Kaudella 2002 - 2003 hän lähti ensin pariksi 
kaudeksi AHL:ään ja pelasi sitten yhdeksän kautta ja yli 200 ottelua tätä maailman kovinta hockey - 
liigaa.  Maajoukkueuran kovin saavutus oli Torinon olympialaisten valinta ”the most valuable player”, 
mutta finaalissa häviäminen Ruotsille harmittaa kuulemma vieläkin. Loukkaantumisten takia Antero 
joutui lopettamaan pelaajauransa jo 32 vuotiaana. 

TPS oli ennen tätä perjantai-iltaa voittanut varsinaisella peliajalla 24 peliä ja hävinnyt 11. TPS keit-
tiössä oli siis periaatteessa illan teeman mukaisen reseptin osaava kokki. TPS – JYP meni kuitenkin 
kiekkoslangilla kuvattuna ”ihan ohi” tai ”aivan vihkoon”. Peli oli ohi kymmenessä minuutissa. 

Kauden 2017-2018 pressa on eri TPS -rooleissaan (pääsponsori, hallituksen jäsen, puheenjohtaja, yksi 
osakkaista ja vieläkin aina pelissä) nähnyt viimeisen 35 vuoden aikana -no tosi monta peliä, mutta ei 
muista yhtään aivan näin surkeaa esitystä- tai näin hyvää vastustajaa. Olisi pitänyt valita viikkoa myö-
hemmin toinen kärkipeli TPS – KÄRPÄT. Silloin sattui taas syke kohdalleen.
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Nuorten suuri Itämeripurjehdus.
Kesäkuun alussa piirimme suuri Purjehdus on totta, matkaan lähdetään perinnealus Eugenialla 
Nauvon satamasta ja matkataan Naantaliin .
 
Mukaan mahtuu 30 piirimme alueella toimivaa nuorta , joille Itämeri on tärkeä. Matkan tarkoi-
tuksena on viedä nuorten yhdessä kehittämät Itämeren kunnon parantamiseen tähtäävät aloitteet 
poliitikoille . Matkan aikana teemme tutkimusta Itämeremme kunnosta.

Matkaan pääsee siis vain 30 nuorta, ilmoittautumiset ja lisäinfot Ralf Karlsonille Kemiön klubiin. 
Tässä oivassa Itämeriprojektissamme kiteytyy vuoden teemani : Muutos Itämeren kuntoon, Toi-
mintaa nuorten hyväksi ja Iloa jokaiselle mukana olevalle.


