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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 2/2018

2.2.2018 - 23.2.2018

Risto Sumiala - uusi kuvernööri

Kättelykuvassa on tuleva RI:n presidentti Barry Rassin Bahamalta 
yhdessä vaimonsa Estherin kanssa Sekä minä ja vaimoni Marja Suviala. 

Takana Barry Rassinin vuoden teemalogo Be the Inspiration. 
Se on suomennettu Ole innostaja ja ruotsinnettu En inspirationskälla.

Kaikkien tulevien piirikuvernöörien koulutus annettiin 14.-20.1.2018 perinteiseen tapaan San Diegos-
sa Manchester Grand Hyatt Hotellissa. Meitä oli yhteensä 545 DGE:tä. 

Partnereilla oli oma koulutus. Koulutuspäivät olivat pitkiä. Ainoastaan keskiviikkoilta oli vapaa.

Vietimme vaimoni kanssa ennen San Diegoa ns. HomeStay -viikon rotariperheessä Floridan Saraso-
tassa. Meille ja 19 muulle tulevalle piirikuvernöörille Australiasta Kolumbiaan oli järjestetty monipuo-
linen tutustumisohjelma toisiimme ja Floridaan.
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Ryhmäkuvassa on kaikkien kuuden suomalaisen piirin tulevat piirikuvernöörit partnereineen 
(Rotaryn nykyään käyttämä ilmaisu) San Diegossa.
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Joulun jälkeen lähdimme lomamatkalle Gambiaan. Olin jo ennen matkaa Rotaryn (my.rotary.org) 
sivuilta bongannut paikallisen klubin kokoontumispaikan ja ajan. 

Ajattelin, että se on yksi aktiviteetti loman aikana. Koska kansainvälisesti on yleistä, että Avec on 
mukana, menimme vaimoni Jaanan kanssa vierailulle. Vastaanotto oli erityisen lämmin ja tunsimme 
olomme enemmän kuin tervetulleiksi. Vaikka kokousohjelmat ovatkin erilaisia, mihin olemme koti-
klubissa tottuneet, niin kokemus vierailusta oli upea.

Petri Kannisto tuo terveiset  Gambiasta

Klubien edustajat vaihtavat viirejä. Petri luovuttaa Aninkaisten viirin Banjulin klubin Pastpresi-
dentti Safiyoung Mannehille. ja Rotary Club of Banjul the Gambia presidentti HRH Oba Moshood 
K. B. Abolade luovuttaa Banjulin klubin viirin Petrille

Vierailijat Jaana ja Petri 
kunniapaikalla presidentin 
vieressä.

Mielestäni yksi Rotarytoiminnan suoloista on mahdollisuus poiketa mihin tahansa klubikokoukseen 
missä tahansa maailmassa. Klubeja on paljon myös Suomessa ja useita täällä Turussa. Tätä mahdolli-
suutta ei kannata jättää käyttämättä.  Jos olet kauempana, kuin perjantain oman klubin kokous, suosit-

telen lämpimästi varaamaan 
kalenterista vierailuaikaa 
siihen klubiin, minkä lähellä 
ikinä oletkin.
     
  Petri Kannisto
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Havainnekuva Telakasta.

Normaalin kokouksen sijaan tutustuttiin Forum Marinumin pari kuukautta vanhaan näyttelyyn ”Suo-
malaista laivanrakennusta”. Näyttelyn pääsponsori on Meyerin telakka, joka halusi Suomen 100-vuo-
tisjuhlan kunniaksi olla tukemassa näyttelyä, jossa seurataan 
laivanrakennuksen historiaa ja esitellään nykyaikaista huippu-
osaamista.

Meidät toivotti tervetulleeksi Forum Marinumin toimitusjoh-
taja kommodori evp Tapio Maijala.

Näyttely jakautuu kronologisesti etenevien teemojen mukaan 
kolmeen osaan: puisten purjelaivojen aikakauteen, teolliseen 
laivanrakennukseen siirtymiseen ja nykyaikaiseen laivanra-
kennukseen.

Suomen selviytymiskeinona kansainvälisessä kilpailussa on 
ollut erikoistuminen suunnittelutaitoa ja korkeaa osaamista 
vaativiin alustyyppeihin. Luovuus ja innovatiivisuus ovat 
olleet menestyksen salaisuuksia.

Forum Marinumin toimitusjohtaja 
kommodori evp Tapio Maijala ja rotariveli Seppo Ruohonen

Viikkokokous 2.2.2018
Läsnäolo: omia 25 veljeä + Charlotte (uusi vaihtari Australiasta)
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Yläkuvissa Forum Marinumin opasvalvoja Bodil 
Lindberg.

Oikealla Nuorisovaihtoasiamies Petri Kannisto 
esittelee klubimme uusimman vaihto-oppilaan 
Charlotte Englandin, joka tuli Suomeen Austra-
liasta tammikuussa.

Näyttelyssä nähdään perinteisiä museoesineitä, kuten hie-
noja pienoismalleja. Interaktiivisuus on vahvasti mukana. 
Yhteistyö Meyerin telakan ja Turun alueen laivanrakennus-
yritysten kanssa on ollut tiivistä. Näyttelyarkkitehtuurista 
on vastannut helsinkiläinen suunnittelutoimisto Tuomas 
Siitonen Oy.

Kiersimme näyttelyn asiantuntevan oppaan johdolla varsin 
nopeasti, lounas odotti. Kävimme vielä katsastamassa juuri 
avatun näyttelyyn ”Menetetyt majakat”. Se kertoo sanoin 
ja kuvin majakoista, jotka Suomi on menettänyt sotien ja 
rauhansopimusten vuoksi.

Eläkeläishinta 
oli 5€, jolla olisi 
päässyt myös 
naapuriraken-
nuksen isoon 
näyttelytilaan. 
Jos et ole vielä 
käynyt, mene 
ihmeessä tutus-
tumaan, näke-
mistä on paljon, 
sopii hyvin myös lapsille.

Kolmannessa pihapiirin rakennuksessa on suosittu ravinto-
la Göran, missä söimme lounasta. Ravintola oli lounasai-
kaan lähes täynnä. Kotiruokalounas maksoi 10,40€. 
    (Risto HHurme)
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Läsnäolo: omia 29, vieraita 1 + Charlotte (olipa hyvä osanotto!)

Petri Kannisto oli käynyt Gambiassa pääkaupunki Ban-
julin rotaryklubissa. Klubin presidentti ja varapresidentti 
olivat vaatineet, että Petristä ja heistä otetaan kuvat, jotka 
Petrin on näytettävä meidän kokouksessamme. Värikästä 
pukeutumista! Saimme myös Bajulin klubin viirin. (Petrin 
terveiset kuvineen sivulla 3)

Uusi vaihtarimme 
Charlotte England 
esittäytyi. Hän on 
kotoisin Portlandin 
pikkukaupungista 
Victorian osaval-
tiosta, on 16 v ja 
käy Luostarivuo-
ren lukiota. Port-
land on Victorian 
osavaltion vanhin 
siirtolaisasutuskes-
kus. Se sijaitsee 
Portlandin lahden 
rannalla. Asukkaita 
on 10 574 (2017).

Seuraavasta 
RYLA:sta on vas-

tuussa Aamuvirkut. RYLA on 7.-8.4   Ruissalon kylpylässä. 
Kahta nuorta kaivataan, tai itse asiassa yhtä kun joku on jo 
löytynyt. (Esite sivulla 14)

Viikkokokous 9.2.2018 Suomalainen Pohja
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Linnateatterin Dominoon ollaan menossa avec 23.3. Ensin päivällinen Pohjalla ja sitten kävellen lä-
heiseen Dominoon.

Seuraavan viikon vuosikokouksessa otetaan uusia jäseniä.

Klubiveli Juhani Soini, joka on Turun Ammattikorkeakoulun 
(TAMKK) vararehtori kertoi meille Turun positiivisesta rakennemuu-
toksesta.

Varsinais-Suomessa teknologiateollisuus on näyttänyt mallia posi-
tiivisesta kehityksestä. Vetureita ovat mm Meyerin telakka, Valmet 
Automotive ja Sandvik. Kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja on 
syntynyt. 
Yleensähän kansainvälisen talouden suhdannesyklit ovat parantaneet 
ja huonontaneet taloustilannetta, ilman että olemme voineet sille 
mitään. Nyt businesslogiikka on muuttunut, Automotivella on kolme 
linjaa, Meyer voi olla kolme laivaa eri rakennusvaiheissa samaan 
aikaan Tilanne on stabiloitunut. Tätä kirjoittaessani Meyer oli tilannut 
taas uuden ”Mein Shiff” aluksen!

Kehityksen onnistuminen edellyttää, että on koulutettava uusia osaa-
jia. Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa valmistuu eri oppilaitoksista 
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toista tuhatta insinööriä/diplomi-insinööriä. Tällä on pyritty 
korvaamaan eläkkeelle lähtevät. Näillä näkymin kokonais-
tarve uusille ins/diplins on n 3 000. Koulutus olisi tuplatta-
va!

Kun tekniikan osaajia puuttuu alan investoinnit jäävät te-
kemättä, Varsinais-Suomella olisi edellytyksiä parempaan. 
Turun ongelmana on, että nuorilta puuttuu riittävät mahdol-
lisuudet valita korkeampaa teknistä koulutusta. Ne joista ei 
tule humanisteja menevät Helsinkiin ja Tampereelle.

Turku tarvitsee teknillisen yliopiston! Toistaiseksi vastaus 
on EI. Tampereella, Lappeenrannalla ja Aalto-yliopistolla 
on niin vahvat lobbarit Helsingissä, että me jäämme jal-
koihin. Turun AMK esitti insinöörikoulutksen kaksinker-
taistamista, Opetushallitus antoi vain niukasti lisäpaikkoja. 
Nuoriso ei oikein ymmärrä AMK:n suomia mahdollisuuk-
sia, yliopistoa suositaan.

Turun AMK lähestyy ongelmia uudesta suunnasta (Juhanin 
idea). Ostetaan ulkomainen yliopisto, tai myydään AMK 
jollekin ulkomaiselle yliopistolle. Yhteistyö on jo aloitettu 
Glasgow:n yliopiston kanssa. Voitaisiinko tutkinnot suorit-
taa skottilainsäädännön mukaan?

Valtiovalta on myöntänyt Turun AMK:lle 6 milj€ teknisen 
infran kehittämiseen. AMK keskittää rahat akku- ja energiateknologian kehittämiseen.

Turun alueella yhteistyö koulutoimen, yliopistojen, AMK:n, ammatti-instituutin ja teollisuuden kesken 
on erittäin hyvä.
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Viikkokokous 16.2.2018 Suomalainen Pohja
Läsnäolo: omia 22, vieraita 1 (Harri Lucander/Piikkiö)

Kyseessä oli klubin vuosiko-
kous.

Presidentti avasi kokouksen 
esittelemällä kolme uutta 
jäsentä.

1. Kuva alla. Raimo Ylivakeri 
on siirtojäsen (Tampere-Lie-
lahti) .Hän on DI, 1945-ikä-
luokkaa, työura raskaan 
konepajateollisuuden palve-
luksessa, klubinsa presidentti 
2009-10. 

2. Heimo Rinne on 64-vuotias tuomiorovasti, Turun Tuomio-
kirkkoseurakunnan kirkkoherra. Näin meillä on taas hyvä yhteys 
Joulumusiikki-iltaan liittyen

3. Marko Eklund on 47 vuotias Konetalo Bau-Met:n toimitus-
johtaja. Tuotteita ovat mm alumiinitelineet, hissit ja nostimet, 
betonointiin liittyvät laitteet, timanttityökalut, harjateräkset

Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Risto Hurme. 
Sihteeriksi kutsuttiin Antti 
Kasi. Pöytäkirjantarkastajik-
si valittiin Jarkko Toivonen 
ja Antti Ailio.(vasemmalla)

Juhani Pirttisalo esitteli ensi 
rotaryvuoden johtotroikan. 
Siihen kuuluvat Juhanin 
lisäksi Jarkko Toivonen ja 
Antti Ailio. 

Antti kertoi, että hänellä 
on nyt aikaa myös rotaril-
le. Hänen uraansa kuuluu 
pankkiala, IT-ala erityisesti terveydenhuollon piirissä, erilaisissa 
toimitusjohtajan tehtävissä hän on ollut n 25 vuotta. Nyt hän on 

aloittanut Sote:en ja maakuntauudistukseen liittyvät työt.

Juhani kertoi troikan ajatuksista seuraavan rotaryvuoden suhteen.

Talousarvion Exel-taulukkoa ei koneelta löytynyt, joten rahastonhoitaja Mika Hellsten kertoi pääkoh-
dat suullisesti. Toiminnan perustana oleva jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään, 230,00€/v. 
Jäsenmaksutulo on n 13 000€. Rotariin liittyviä kuluja ovat RI:n ja piirin 1410 jäsenmaksut, n 8 000€ 
ja nuorisovaihto + RYLA n 3 000€. Näillä summilla, sekä Joulumusiikkilahjoituksella klubi edistää 
rotaryaatetta kotimaassa ja maailmalla.  Talousarvio näyttää nollatulosta.
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Jäsenhankinnan linjat ja toteuttamimen,
Aninkaisten tapa tehdä hyväntekeväisyyttä 

(Antti Ailio, Juhani Pirttisalo, Jarkko Toivonen 16.2.2018)

Jäsenhankinnan linjat
Klubin vuosikokouksessa 16.2.2018 keskusteltiin Turku Aninkaisten rotaryklubin jäsenkunnan ikä-
rakenteesta. Todettiin, että jäsenistön ikärakenne painottuu 50-80 vuotiaisiin klubin jäseniin. Klubin 
jäsenistä vain 6 on alle 50 -vuotiaita.

Toimialataustaa jäsenistöllä löytyy varsin kattavasti. 
Todettiin, että tavoitteenamme on kasvattaa jäsenistöä vuosittain 40-55 vuotiailla uusilla jäsenillä, 
jotka vaikuttavat Turun talousalueella ja ovat toiminnallisesti johtavassa asemassa olevia hyvä-
maineisia henkilöitä. Toisaalta edustettuina olevilta toimialoilta pyritään hankkimaan nuorempia 
jäseniä nykyjäsenten kontaktien kautta ja toisaalta halutaan rikastuttaa näkökulmia uusien toimi-
alojen; esim. ympäristö-/kiinteistötoimiala, tukkukauppa, logistiikka, hallinto, maa- ja metsätalous, 
kalatalous, energiateollisuus, majoitus- ja ravitsemustoiminta, taiteet yms.; edustuksen kautta.

Todettiin, että ydinasia toiminnassamme on se, että rotarytoiminnan kautta tarjotaan klubin jäsenille 
mahdollisuus yhdessä olemiseen/tekemiseen sekä eri toimialoilla vaikuttavien mielenkiintoisten 
ihmisten tapaamiseen some –aikakaudella.

Klubin www –sivut saatetaan ajantasalle 31.5.2018 mennessä. Avoimilla www  -sivuilla pyritään 
ylläpitämään ajantasaiset tiedot viikkokokouksista (ohjelma, Aviisit), nuorisovaihdosta (tietoa 
vaihdossa olevista, vaihtoon tulleista nuorista) ja joulumusiikkitapahtumasta (viimeksi järjestetty 
tapahtuma, hyvissä ajoin tietoa tulevasta tapahtumasta). Sivuille lisätään myös yhteenveto vuonna 
2017 järjestämästämme RYLA –tapahtumasta. Jäsensivuille pyritään saamaan kattavasti tietoa kun-
kin jäsenen taustoista (linkit LinkedIn –sivuille).

Jäsenhankinta toteutetaan käytännössä siten, että Klubin hallitus asettaa alkuvuodesta tavoitteen, 
keitä tavoittelemme jäseniksi. Ehdokkaita kutsutaan muutamiin kevään kokouksiin tutustumaan 
toimintaan. Vuosittain pyritään hankkimaan 5-6 uutta em. tavoiterakenteen mukaista uutta jäsen-
tä, jotka otetaan toimintaan mukaan elokuussa siten, että heidät aktivoidaan mukaan toimintaan ja 
tutustutetaan muihin klubin jäseniin nopeasti. Käytännössä järjestetään uusien jäsenten ilta avain-
henkilöiden kanssa, käydään läpi klubin toimintatavat sekä sovitaan osallistumisesta vuoden aikana 
toteutettaviin hankkeisiin  ja tilaisuuksien järjestelyihin.

Hyväntekeväisyysprojektit
Turku Aninkaisten rotaryklubi pyrkii em. viikkokokousten järjestämisen ohella toteuttamaan hy-
väntekeväisyysprojekteja. 

Projekteista merkittävin on vuosittain järjestettävä joulumusiikkitapahtuma. Vuonna 2018 tutkitaan 
mahdollisuutta jatkaa hyväntekeväisyysyhteistyötä SPR:n projektin tiimoilla (”Turvapaikanhakijoi-
den ja oleskeluluvan saaneiden työelämävalmiuksien tukeminen”). Ajatuksena on osallistua myös 
em. ohjelman käytännön toteuttamiseen yhteistyössä Rotary –piirin kanssa. 

Muut merkittävät tapamme toimia ovat jo perinteinen tapamme osallistua aktiivisesti rotary –järjes-
tön nuorisovaihtotoimintaan sekä rotary –järjestön kautta tapahtuva kansainvälisiin hyväntekeväi-
syyshankkeisiin osallistuminen.
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Ylemmässä kuvassa 
vuosikokouksen osanottajat 
kuuntelemassa uuden
klubiveljen 
Raimo Yli-Vakerin kiitos-
puhetta klubin jäseneksi 
pääsystä.

Alempi kuva liittyy 
seuraavaan viikkokokoukseen, 
jolloin opeteltiin niksejä 
muistin parantamiseksi 
veli Pete Poskiparran 
opastuksella.

Kokouksen lopuksi presidentti Antti 
korosti sitä, että paikallaolijoiden lu-
kumäärä ei ole tärkein asia, tärkeää on, 
että kokous on ollut älyllisesti innostava 
ja ihmiset poistuvat tyytyväisinä. Klu-
bissamme käyneet vierailijat kokeneet 
käynnin positiivisena. Joulumusiikki-il-
lan tuotto on tarkoitus tavalla tai toisella 
käyttää samaan tarkoitukseen kuin viime 
kerralla.
Risto Hurme valittiin vuosikokouksen 
puheenjohtajaksi.
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Viikkokokous 23.2.2018 Suomalainen Pohja

Itse asiasta kuultuna Pete kertoi seuraavaa:
Puhuin muistamisesta ja nimenomaan muistamisen taidos-
ta. Korostan sanaa taito, koska muistaminen on opittavissa. 
Meillä kaikilla on valmiiksi hyvä muisti niitä asioita koh-
taan jotka kiinnostavat meitä. 

Toiset muistavat hyvin jalkapallotuloksia, toisen historian 
vuosilukuja ja jotkut taas taideteosten tekijöitä. Ensimmäi-
senä pitäisi siis olla kiinnostunut muistamisesta. 

Toiseksi laittaa mielikuvitus töihin ja kolmanneksi vain 
päättää käyttää muistitekniikoita silloinkin kun niille ei ole 
tarvetta, sillä vain näin tekemällä siitä tulee nk. toinen luon-
to, tapa ajatella ja tapa muistaa.
 
Opetin yksinkertaisen tavan muistaa lyhyitä numerosarjoja 
niin, että kukin numero muutetaan kuvaksi ja kuvat yhdis-
tetään toisiinsa hassulla tavalla. Numerot itsessään ovat 
abstrakteja eivätkä merkitse meille sellaisenaan mitään. Sen 

Paikalla 16 omaa veljeä ja seuraavat vieraat: Esko Lehtinen 
Esposta, Harri Lucander Turusta sekä Erja Vihervaara ja 
Hanna Varis Samppalinnasta.

Varapresidentti Juhani Pirttisalo totesi klubipresidentti 
Antti Kasin olevan estynyt saapumasta paikalle, joten hän 
avasi kokouksen toivottaen omat veljet ja vierailevat rotarit 
tervetulleiksi.

Hanna Varis 
esitteli gra-
fiikkaansa ja 
kertoi myyvän-
sä mukanaan 
olevaa taulua 
180 eurolla, 
josta osa menee 
rotarille hyvän-
tekeväisyyteen. 
Teos todettiin 
korkeatasoiseksi 
ja kauniiksi. Se 
näytti herättä-

neen mielenkiintoa ja johtaneen joihinkin tilauksiin.

Luokite-esitelmän piti veli Pete Poskiparta. 
Hän kertoi olleensa vuoden aikana kovin kiireinen kierrel-
lessään Suomea esiintymässä ja myymässä kirjaansa, joka 
käsittelee muistia ja menetelmiä sen parantamiseksi. 
    (Tuomo Hirvonen)
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sijaan kuvat esineistä tai olennoista taas on helppo yhdistää 
mielessä toisiinsa hassulla tai liioitellulla tavalla. Numerot 
ja niitä vastaavat kuvat ovat: 1 = kynttilä, 2 = joutsen, 3 = 
avatut käsiraudat, 4 = purjeveneen purje, 5 = ongenkouk-
ku, 6 = norsun mutkalla oleva kärsä, 7 = bumerangi, 8 = 
lumiukko, 9 = kirves ja 0 = jalkapallo.
 
Näinpä uuden alaoven koodin 2814 voisi muistaa vaikka 
niin, että näet sillä alaovella portsarin, joka onkin joutsen. 
Iso, ylpeä joutsen, joka näyttää sisäänpyrkivälle lumiu-
kolle, että ei sisään tänään. Lumiukko levittää käsiään ja 
sytyttää päänsä päällä olevan kynttilän palamaan. 

Liekki kuitenkin karkaa ja sytyttää pihalla talviteloilla 
olevan purjeveneen purjeen palamaan. Tästä muistat siis 
porttierina olevan joutsenen eli 2 ja sisäänpyrkivän lumiu-
kon eli 8, joka pettyy ja sytyttää kynttilän päänsä päälle eli 
1 ja ei huomaa ollenkaan, että kynttilän liekki on niin iso, 
että se sytyttää myös pihalla olevan purjeen eli 4 palamaan.
 
Lisää muistitekniikoita niin nimien, numeroiden kuin 
ideoiden ja asioiden muistamiseen löytyy viime syksynä 
ilmestyneestä kirjastani Arjen Mentalisti, jota saa tilattua 
kotisivuiltani www.mentalisti.fi 
    (Pete Poskiparta)

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen
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Rotary Piirin 1410 
Golf-mestaruuskilpailu  

        
 
Paikka: Kankaisten Golfpuisto 
Aika  lauantaina 1.9.2018  
 

KILPAILUOHJELMA: 
  Ilmoittautuminen alk.   13.00 
  Range harjoitteita  
  Kilpailuinfo    13.40 

Yhteislähtö      14.00 
Hinnoittelu:    50 € per pelaaja 
   
SISÄLTÄEN: 
Greenfeen 
Tulospalvelun 
Rangepallot ennen peliä 
KGM erikoispalkinnon 
 
TARJOILU: 

  Sopimuksen mukaan: Kankaisten Golfravintola Le  
  Chef   Markku Keränen 045 846 5558   

http://www.kgm.fi/palvelut/ravintola.html  
 
Majoituskumppanimme Scandic Julia ja Scandic Plaza 
https://www.scandichotels.fi/tarjoukset/urheilu 
 
Terveisin 
 
Heikki Koskilahti  
050 550 6415 
 
 

 
 
 
www.kgm.fi  
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Kultaranta Resort Oy Särkänsalmentie 178 
21100 Naantali, Finland Y-tunnus 2236964-2 
Kotipaikka Naantali www.kultarantaresort.fi 
 

      

 

Kultaranta Resort tarjoaa edustavat kokous- ja 
juhlatilat sekä erinomaiset puitteet koulutus- ja 

virkistyspäivälle.  
 

Palvelutarjontaan kuuluu ravintola-, 
liikunta- ja golf-, hyvinvointi- ja majoituspalvelut. 
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