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Marraskuu on Rotarysäätiön kuukausi
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Presidentin poissa ollessa kokousta luotsasi varapresidentti 
Juhani Pirttisalo. 

Jarkko Ruohola oli hankkinut esitelmän pitäjäksi Korkeim-
man Oikeuden 
presidentin 
Timo Eskon. 

Jarkko valmis-
telee esityksen 
teknillistä 
puolta.

Kyll se siitä, 
kunhan saisi ko-
neet toimimaan.

Esko on oikeustieteen tohtori. Hän on työskennellyt eri teh-
tävissä Helsingin yliopistossa, asianajajana, Korkeimman 
Oikeuden oikeusneuvoksena, Turun Hovioikeuden presi-
denttinä vv 2012 - 2016 ja vuoden 2016 alusta Korkeim-
man Oikeuden presidenttinä. Hän asuu Turussa. 

Esitys oli otsikoitu 
”Oikeuslaitos itsenäisyyden juhlavuonna”.

Korkein Oikeus ja Hovioikeudet ovat johtamistavaltaan 
erilaisia. Hovioikeuksissa käsitellään paikallisia asioita, 
joten niitä ei voi johtaa etänä. HO:t ovat siirtyneet kollegi-
aalisesta johtamisesta presidenttivaltaiseen johtamistapaan. 
KO:ssa on presidentin lisäksi 18 jäsentä. Päätökset tehdään 
kollegiaalisesti, joten tarvitaan keskustelua ja fundeeraamista. KO:n tärkein tehtävä on ennakkoratkai-
sujen antaminen. Se käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa. Hallintoasioissa ylintä tuomio-
valtaa käyttää Korkein Hallinto-oikeus.

KO sijaitsee Helsingissä Pohjois-Esplanadilla. Talon rakennutti Helsingin satamakapteeni 
G.G.Castegren. Se valmistui osittain 1816 ja lopullisesti 1830-luvulla. Rakennus siirtyi eversti Hugo 
Standertskjöldin omistukseen v 1883. Hän korotti ja laajensi talon nykyiseen muotoonsa. 

Eversti oli hankkinut suuren omaisuuden ase- ja ammustehtailijana Venäjällä. Suomessa hän omisti 
Aulangon, isoja metsäalueita ja Kaukas- yhtymän. Hänen kuoltuaan 1931 Pohjois-Esplanadin raken-
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nus siirtyi Suomen valtiolle, joka peruskorjauksen jälkeen antoi sen KO:n käyttöön v 1934. Suomessa 
ei juurikaan ole oikeuspalatseja. 

Käräjäoikeudethan ovat kokoontuneet talollisten tuvissa ja Suojeluskuntataloissa, joten niitä varten 
ei ole tarvinnut rakentaa erillisiä rakennuksia. Vasta 1970-luvulla alettiin rakentaa oikeus- ja poliisi-
taloja. Nykyään tiloja saneerataan tyhjiksi jääneisiin rakennuksiin. Työhuoneiden koko on normitettu 
9 - 12 m2:ksi! Onneksi Turun Akatemiatalon tiloja ei ruvettu pienentämään normin mukaisiksi. Uudet 
työskentelytavat ja uusi teknologia vähentävät toimistotilojen tarvetta. Etätyöskentelyä suositaan ja 
todistajia voidaan kuulla videon välityksellä.

Suomen tuomioistuinjärjestelmä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella ei ole parlamentaarista valvontaa. Siellä on n 80 000 juttua 
vireillä. Eniten juttuja on Venäjältä, Turkista ja Ukrainasta.

Oikeuslaitoksen kehittämiseksi on esitetty KO:n ja KHO:n yhdistämistä. Yhdistetty tuomioistuin 
voisi toimia myös perustuslakituomioistuimena. Nythän perustuslakia tulkitsee maallikoista koostuva 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta. Se joutuu työssään tukeutumaan asiatuntijoihin, asiantuntijaval-
ta!? Saksan perustuslakituomioistuimen vieraillessa Suomessa sen presidentti totesi, että meikäläinen 
järjestelmä voi toimia Suomessa, jossa kaikki on hyvin, Saksassa se ei toimisi.

Vähenevät resurssit johtanevat siihen, että käräjäoikeuksien määrää vähennetään 20:een. Pohjoismais-
sa Suomessa on vähiten käräjäoikeuksia. Pitkät etäisyydet ja paikallistuntemuksen häviäminen voivat 
haitata oikeuden toteutumista tasapuolisesti koko maassa. Jos alueella ei ole käräjäoikeutta ei siellä ole 
asianajajiakaan!

Korkeimpaan Oikeuteen tulee vuodessa n 1 000 hakemusta, lopullisia päätöksiä tehdään n 100/v. Ju-
tun käsittelyaika n 18kk on liian pitkä. Väkeä ei vaan ole riittävästi. (RH)

 
 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (Strasburg) 
 Euroopan Unionin tuomioistuin(Luxemburg)
 Korkein Oikeus
 Korkein Hallinto-oikeus
 Hovioikeudet 5
 Hallinto-oikeudet 7
 Käräjäoikeudet 27

Maaoikeudet 8
Valtakunnanoikeus
Työtuomioistuin
Vakuutusoikeus
Markkinaoikeus
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Viikkokokous 10.11.2017 klo 8 Suomalainen Pohja

Läsnäolo: omia 17, vieraina DG Erik Stenström ja AG Tapani Kaarlas

Kokous oli DG:n vuosittaiseen klubikierrokseen kuuluva rotarytapaaminen, tärkeä kaikille osapuolille 
rotaryhengen ylläpitäjänä ja myös nostattajana. Tähän mennessä oli 53 klubia vierailtu.

Erik on ollut rotary vuodesta 1994. Uraan kuuluu presidenttiys 2003 - 2004, apulaispiirikouluttaja 
2010 - 13 ja AG alue 5  vv. 2013 - 16. Hän on ”paljasjalkainen stadilainen”, (niin muuten allekirjoitta-
nutkin vaimoineen). Tulleessaan hyväksytyksi Someron klubiin Erik oli 30-vuotias, nyt piirissä ei ole 
yhtään alle 30-vuotiasta! Ollessaan presidenttinä ensimmäiset naiset otettiin Someron klubiin. Eikä 
kukaan miehistä lähtenyt ovet paukkuen!

Erik on naimisissa, lapsia on 2 ja lapsenlapsia 4. Hän on yksityisyrittäjä, Paradice Cars autoliikkeen 
toimitusjohtaja. Lisätietoja yrityksestä saa netistä www.paradicscars.com, tosi mielenkiintoista tietoa 
autoihmisille. Harrastuksiin kuuluvat nopeat laitteet maalla, merellä ja ilmassa. Motto ”Rotary is fun”.
Kuvernöörikoulutuksessa San Diegossa oli 540 tulevaa kuvernööriä avec. Koulutus oli täysipainoista 
klo 08 - 20 ja antoi paljon eväitä omaan tehtävään. Rotaryn jäsenkasvu keskittyy Aasiaan ja Intiaan.

On ajateltava, että uusi jäsen on uusi pää, jossa on uusia ajatuksia. Piirin nettotappio on 165 henkeä. 
Lähtijöiden enemmistö on niitä, joiden klubiura on 1-2 vuotta. Nuoret lähtevät mukaan sellaisiin 
järjestöihin, joissa tehdään jotain. Kolmatta sektoria tarvitaan yhä enemmän. Esimerkki tekemisestä: 
Somero -lehti lakkautti säästösyistä (!) ilmaislehdet kunnan vanhustentaloon. Someron klubi tilasi 2 
lehteä ja kuukausittain joku klubilainen käy lukemassa lehtiä talon asukkaille. Vähällä vaivalla paikal-
lista palvelua!

Piirin 60 klubista on 22 ”vain miehille”-klubeja. DG totesi hienotunteisesti, että Turussa on toki 
mahdollisuuksia naisillekin liittyä rotaryklubiin. Hän myös korjasi väärän käsityksen, että klubilaisen 
täytyy ehdottaa uutta jäsentä. Nykyään jäseneksi voi itse esittää itseään. 
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Vuoden teema Making a difference tarkoittaa, että meillä on kolme punaista lankaa, Muutos, toiminta 
ja ilo ( Difference, Action, Fun.). Kaikki nuo ovat voimakkaasti kantaa ottavia siihen,että meiltä Rota-
reilta halutaan nyt enemmän toimintaa ja tekoja. Vahvistamme klubeja ja teemme asiat hieman erilail-
la kuin aiemmin. Asetamme medianäkyvyyden uudelle tasolle.

Muutos: Rotary maailmaan on haluttu muutosta, ja mielestäni sen aika on nyt. Se miten jokainen klubi 
tuon muutoksen toteuttaa, on jokaisen oma asia. Toivon kuitenkin, että klubeissa asiat tehdään uudella 
tuoreella tavalla. Muutos ei tarkoita sitä, että vanhat tavat hylätään, kaiken vaan voi maailmassa tehdä 
paremmin.

Kunnilla ja valtaapitävillä ei riitä jatkossa paukkuja pitämään hyvinvointia yllä, totesi kuvernöörija 
jatkoi, että rotarit voivat tehdä globaalisti ja paikallisesti paljon. Meillä on varaa ja ennen kaikkea 
meillä on tieto/taitoa jota voimme jakaa. Muutama euro tai tunti omistamme ei meitä kaada, mutta voi 
olla uusi alku autettavalle.

Rotary is fun. Onko meillä klubeissamme riittävästi iloa, 
kysyi Erik? Olemmeko tarpeeksi yhdessä? Kun klubi ja sen 
ilmapiiri on iloinen, on sinne mukava palata. Hyvinvoiva 
klubi on aktiivinen, aikaansaava ja yhteisössään arvostettu. 
Hän kehotti ottamaan klubikokouksiin mukaan ystävät ja 
perheenjäsenet.

RI:n ja piirin virallisista tavoitteista puhuessaan kuvernööri 
korosti klubien vahvistamista lisäämällä jäsenistöön enem-
män  naisia sekä alle 40 v jäseniä. 

 Medianäkyvyys tulisi saada täysin uu-
delle tasolle käyttäen hyväksi sosiaalis-
ta mediaa, lehdistöä sekä Tv mainon-
taa. Kevyempi tavoite rotarimaailman 
presidentti Ianilla on, että jokainen 
Rotary istuttaa yhden puun.

Klubin julkisivu ja näkyvyys
Paikalliset ja Globaalit hankkeet. Astumme ulos klubihuoneesta ja katsomme ympärillemme. Olen 
varma, että jokaisen klubin lähiyhteisöstä löytyy korjattavaa, johon meillä on osaamista. Haemme pii-
riapurahoja hyviin hankkeisiin. Osallistumme Globaaleihin hankkeisiin ja saamme Polio Plus keräyk-
sen päätökseen. Polio plus keräys on nyt loppusuoralla, viedään se maaliin.
Lääkkeeksi näkyvyyden tehostamiseen kuvernööri suositteli, että lisäämme media- ja somenäkyvyyt-
tämme rajusti. Unohtamatta paperimediaa. Kerromme kaikissa mahdollisissa medioissa tekemistäm-
me projekteista. Olemme avoimempia ja näymme yhteisössämme enemmän. Teemme brändistämme 
tunnetumman. Merkki rintaan, vaikkei pikkutakki olisikaan päällä.   (RH ja TH)
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Paikalla 12 omaa veljeä ja esitelmän pitäjä.
Klubipresidentti Antti Kasi avasi kokouksen ja toivotti 
omat veljet sekä Operaatio Ruokakassin logistiikkapäälli-
kön Markku Järvenpään tervetulleeksi.

Antin mukaan viikkokokousten siirtäminen aamutapahtu-
maksi ei näytä tuoneen toivottua parannusta läsnäoloon. 
Hän kertoi lähettäneensä kolmisenkymmentä kyselyä vel-
jille selvittääkseen heidän näkemyksiään klubikokousten 
ajankohdasta. Puolet jätti vastaamatta. Saaduista vastauk-
sista ei löytynyt ylivoimaista suosikkia. Jotkut olisivat ol-
leet valmiita aloittamaan jo klo 07.00. Jotkut pitivät vanhaa 
lounaskokousta parhaimpana. Osa aktiivisista veljistä on 
jäänyt pois aamukokouksista.

Antti kertoi hallituksen päättäneen, että aloitettua kokeilua 
jatketaan kalenterivuoden loppuun, mutta paluu entiseen 
lounaskokoukseen näyttää todennäköiseltä. 

Presidentti totesi, että joulumusiikkitapahtuman ohjel-
malehtiseen on saatu kiitettävästi kannatusilmoituksia. 
Ilmoitusten myynti on nyt loppunut. Tulos on ylittänyt odo-
tukset. Suunniteltu glögituokio ravintola Rosterissa ennen 
tuomiokirkkoon menoa näyttää myös toteutuvan. Tästä 
asiasta tulee veljille tarkempaa tietoa myöhemmin.

Markku Järvenpää: Operaatio Ruokakassi

Seuraavaksi presidentti luovutti puheenvuoron Markku 
Järvenpäälle, joka kertoi olevansa 68-vuotias eläkeläinen ja 

harrastavansa vapaaeh-
toistoimintaa Operaatio 
Ruokakassin nimissä. 
Kyseessä on rekiste-
röity yhdistys, jonka 
yhteistyökumppanei-
ta ovat ruokakaupat, 
tukkuliikkeet, maahan-
tuojat, ruokia valmis-
tavat tehtaat ja jopa 
ABC-huoltoasemat. 
Tällaisia hakupaikkoja 
on pitkälti toista sataa.

Esitelmöitsijän mukaan 
toiminta-ajatuksena 
on hävikkiruoan jake-
lu tarvitseville. Siinä 
työssä merkittävinä 
yhteistyökumppaneina ovat seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt. 

Viikkokokous 17.11.2017 klo 8 Suomalainen Pohja
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Jäsenjärjestöjä Operaatio Ruokakassilla on 30, ja ne sijaitsevat kymmenen kunnan alueella Varsinais-
Suomessa. 

Viime vuonna 2016 Operaatio Ruokakassi jakoi ilmaiseksi yhteensä noin 875 tonnia ruokaa. Se käsitti 
135 000 ruokakassia ja 25 000 lämmintä ateriaa. Ruoan lisäksi yhdistys jakaa lahjoituksena saatuja 
hygieniatuotteita ja vaatteita. Lapsiperheprojekti Eväsrepun kautta jaettiin lisäksi lasten vaatteita ja 
-tarvikkeita sekä käytettyjä leluja. Vuonna 2016 Eväsreppu -toimintaan osallistui 634 äitiä ja 777 lasta 
sekä 15 vapaaehtoista. Hankkeen nimissä toteutettiin kaksi perhetapahtumaa, joissa kävi 52 perhettä 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), joka aikoinaan tunnettiin Raha-automaattiyhdis-
tyksenä (RAY), tukee omien hankkeittensa kautta myös ruoka-apuun osallistuvia järjestöjä. Tällaisten 
STEA-hankkeiden kautta Operaatio Ruokakassin asiakkaidenkin on mahdollista saada apua ja palve-
luohjausta eri elämäntilanteisiin. Ruoka-avussa toimiville vapaaehtoisille tarjotaan esimerkiksi koulu-
tusta ja virkistyspäiviä. Kaikki avustus on täysin ilmaista kohderyhmälle. 

Vuonna 2014 tehdyn laajan tutkimuksen mukaan yhden ruokakassin arvo oli keskimäärin 27 euroa.  
Tämän mukaan laskettuna jaettujen ruokakassien arvoksi tulee 3 645 000 euroa. Lisäksi tulee säästö 
biojätteen kaatopaikkakuluissa, joka  2017 hinnaston mukaan tekee 130 200 euroa. 

Hän lisäsi vielä, että samalla 
ruoan lahjoittajilta säästyvät 
ylimääräiset työvoimakustan-
nukset, kun muutoin hukkaan 
menevä ruoka haetaan suoraan
lahjoittajalta. Tällainen toimin-
ta tukee vahvasti kiertotaloutta 
ja torjuu samalla ruokahävik-
kiä parhaalla mahdollisella 
tavalla. Se on esitelmöitsijän 
mielestä kaikilla mittareilla 
mitattuna erittäin tuottavaa ja 
ympäristöystävällistä. Työn
yhteiskunnallista hyötyä Turun 
kaupungille on mahdotonta mi-
tata rahassa, mutta se on elin-
tärkeää tuhansille turkulaisille, 
lopetti Markku Järvenpää. 



8

Viikkokokous 24.11.2017 klo 8 Suomalainen Pohja
Paikalla 16 omaa veljeä, yksi vierailija Aamuvirkuista ja esitelmän pitäjä Anders Blom

Klubipresidentti Antti Kasi avasi kokouksen ja toivotti sekä 
omat veljet että vieraat tervetulleiksi. 

Hän sanoi, että joulumusiikkitapahtuman ohjelma on 
valmis ja kutsuja voi ottaa pöydältä, jossa ne ovat neljän 
nipuissa. Tarvittaessa veljet voivat ottaa useammankin 
nipun, sillä kokemuksesta tiedetään, että joitakin ohjelmia 
jää jakamatta. 

Sitten presidentti esitteli esitelmän pitäjän Anders Blomin. 
Mies on valtiotieteen maisteri, yhteiskunnallinen vaikuttaja 
ja yrittäjä. Hänen alustuksensa kuului sarjaan Suomi 100 ja 
käsitteli teemaa: 

Tuliko Suomesta sittenkin korporaatioiden hal-
litsema maa. 

Blom viimeistelee aiheesta myös väitöskirjaa, joka käsitte-
lee korporaatioiden (eli lobbareiden) vaikutusta yhteiskun-
nalliseen päätöksentekoon. Työn painopiste on työmark-
kinajärjestöjen omaksumissa menettelytavoissa ja niiden 
merkityksessä. Alustajan mukaan Suomi on ”banaanivalto” 
poliittisen vaikuttamisen sääntelyssä. Esimerkiksi muut 
Pohjoismaat ovat meitä edellä.

Lobbareiden historia ulottuu kauas menneisyyteen, sil-
lä heitä tiedetään olleen jo 1300-luvulla Ison-Britannian 
alahuoneessa. He toimivat silloin eräänlaisina tiedottajina. 
Autonomisen Suomen ensimmäinen pääministeri Carl Erik Mannerheim oli Blomin mukaan taitava 
hyödyntämään lobbareiden käyttöä järjestellessään maamme suhteita tuoreen emämaan hallintoon. 
Kylmän sodan aikana Suomessa toimineista lobbareista Blom mainitsi KGB:n agentit, jotka vaikutti-
vat vahvasti ulkopoliittisiin ratkaisuihimme.

Vuoden 1958 vaalien jälkeen säädetty työeläkelaki on hyvä esimerkki työmarkkinajärjestöjen osuu-
desta suomalaiseen päätöksentekoon. Samoin vuonna 1968 tehty vakautussopimus. Sen seurauksena-
han työnantajat alkoivat keräämään ammattijärjestöjen jäsenmaksuja ja tilittämään niitä liitoille. Kun 
vielä otettiin käytäntöön työehtosopimusten yleissitovuus, pelattiin kommunistien miehittämät linnak-
keet lopullisesti sivuun.
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Suomessa luovuttiin 1900-luvulla rahanarvon sääntelystä. Sen ratkaisun jälkeen työmarkkinajärjestöt 
saivat luvan kävellä vallan käytävillä, sanoi esitelmöitsijä ja totesi, että tätä järjestelmää ollaan nyt 
purkamassa. Hän esitteli lukuja työeläkerahastojen varallisuuksista ja muistutti, että työttömyyskassat 
keräävät vuosittain noin 750 miljoonan euron potin.  

 
Nykyisin joka kolmas laki tulee meille Brüsselistä, mutta vain joka kymmenennelle niistä riittää Suo-

melta lobbari  paikanpäälle EU:n parlamenttiin, sanoi Anders Blom 

Esitelmöitsijä piti Suomen liittymistä 
Euroopan Unioniin yhtä merkittävänä 
kansallisena ratkaisuna kuin oli aikoinaan 
säätyjen antama lupaus Aleksanteri I:lle 

alistua hänen hallitusvaltaansa. Nykyisin joka kolmas laki tulee meille Brüsselistä, mutta vain joka 
kymmenennelle laille riittää Suomelta lobbari EU:hun. 

Blom hätkähdytti kuulijoita toteamalla, että pelottavin väkivaltakoneisto, jota EU käyttää, on kilpai-
lulainsäädäntö. Hänen piakkoin julkaistavasta väitöskirjasta voi itse kukin lukea, mitä kaikkia asioita 
hän tällä tarkoittaakaan.     TH

Anders Blom muistutti, että 77% niistä 
henkilöistä, jotka miehittävät valtiovallan 
asettamia virallisia työryhmiä tai toimikun-
tia, edustaa työmarkkinajärjestöjä
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Elokuussa aloittamani DG Rally 
saavutti maalinsa 21.11.2017 , kun 
viimeisenä varikkona  oli oma 
kotiklubi Somerolla.  Matkani aikana 
kävin jokaisessa piirimme 60 klubissa 
vierailulla.  
    Maantietä ajokit nielivät toistakymmentä 
tuhatta kilometriä. Peuroja pomppi tiellä 
satoja,  ja kerran  tiellä oli hirvipariskunta 
vasoineen,  mutta osumia onneksi nolla.   
    Piirimme klubit ovat hyvinkin omanlai-
siansa osaajia , osassa panostetaan vahvasti 
nuorisovaihtoon, osa on näkyvästi mukana 
oman yhteisönsä kehittämisessä ja osa 
istuskelee klubihuoneissaan tehden  
rotarytyötä.  
    Minulla on tälle vuodelle kolme teemaa 
Muutos, Toiminta ja Ilo. Muutosta  
havaitsin useassakin klubissa, muutoshan on 
meidän tulevaisuuden elinehto. Olen usein 
sanonut että jos emme muutu , meitä ei ole 
olemassa. Muutoksella tarkoitan klubien 
toimintatapojen päivittämistä nykyaikaan.  
Toimintaa kaipaisin useassa klubissa paljon 
enemmän, mutta  toisaalta, moni klubi pääsi 
yllättämään sillä uskomattomalla projekti- ja 
työmäärällä, johon klubi oli sitoutunut. Iloa, 
sitä  taas tarvitaan klubeihin ämpärikaupalla 
lisää, moni presidentti sanoi, että heillä on 
ollut vaikeaa saada uusia jäseniä tai keksiä 
mitään kelpoista projektia, ikään kuin 
oltaisiin luovutettu ja annettu masennukselle  

 
valta. Toisaalta, oli klubeja joissa puheen-
sorina oli megalomaanista ja iloa tuntui 
riittävän jaettavaksi asti.     
    Piirimme osaa nuorisovaihdon.  Lähtevien 
nuorten haastattelussa marraskuun alussa 
Turun opistolla,  meillä oli 24 nuorta 
lähdössä vuosivaihtoon ja 9 kesävaihtoon. 
Kaikki klubin lähettämät nuoret ovat olleet 
klubin käyntikortti maailmalla, miksi siis niin 
moni klubi sanoo vaihtovuoden jälkeen 
unohtavansa nuo mainiot yksilöt ?  
    Tässä tulee nyt jokaiseen klubiin joulukuun 
helppo tehtävä:  Etsitään klubimme  jokainen 
vaihtoon lähettämä nuori  ja pyydetään  
kanssamme mukaan  vaikka  jouluruokailuun 
yhdessä rotareiden kanssa. Tiedossa on upea 
ja avartava yhteinen tilaisuus, jossa voitte 
päivittää kuulumisia. Samassa yhteydessä 
klubeilla  avautuu  oiva  mahdollisuus pyytää 
nuo  ihmiset klubiinsa  jäseneksi. Sama 
koskee RYLA:n läpikäyneitä oppilaita.  

 
Syntymäpäivät 
Suomi 100 vuotta on nyt todellisuutta. 
Onneksi olkoon siis meille kaikille ja 
rakkaalle isänmaallemme. Piirimme 
klubeissa on lähes jokaisessa Suomi 100 
vuotta teema, ja sen tiimoilta useita 
paikallisia projekteja. 

PIIRIN 1410 KUVERNÖÖRIN 
KUUKAUSIKIRJE NO 6. 
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Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen


