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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 3/2018

2.3.2018 - 23.3.2018

Läsnäolo: omia 25 (kabinetissa teki tiukkaa, kun 
oma kokoustila oli muussa käytössä)

Uusi jäsenemme Marko Eklund otettiin virallisesti 
klubimme jäseneksi. Presidentti esitteli neljän ky-
symyksen kokeen ja antoi kummi Jarkko Toivoselle 
tehtäväksi kiinnittää rotarymerkki uuden veljen rin-
taan. Marko on toisen polven yrittäjä, Bau-Met Oy:n 
toimitusjohtaja. Tervetuloa joukkoon!

Uudet matrikkelit tulivat jakoon.

Esitelmän piti klubiveli Kari Bäckman, 
joka on Benete 
Oy:n toimitus-
johtaja. Benete 
on seitsemän 
hengen yritys, jonka palvelutuote on ihmisen hyvinvoinnin analy-
sointi ja saatavan tiedon käyttö paljastamaan toiminnallisia ja tie-
dollisia häiriöitä. Ihmisistä kerätään valtava määrä tietoa, Benete 
haluaa saada tämän tiedon hyötykäyttöön mallintamalla ihmisen 
elämää.

Ihmisestä voi saada tietoa myös asentamalla kotiin sensoreita 
(sähkön ja veden kulutus, liikkuminen huoneesta toiseen, ovien 
avaaminen, lieden käyttö, kylpyhuonetoimet ym). Näitä tietoja ei 
vielä useimmiten ole, mutta Benete on jo kokeillut sensorien käyt-
töä ja tiedon keruuta sekä analysointia kotihoidossa. Olennaista 

Maaliskuu on ”Veden ja saniteettihuollon kuukausi”

Viikkokokous 2.3.2018
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on, että ihminen ei syötä tietoja, vaan sensorit keräävät. 

Kun tiedetään, miltä ihmisen elämä normaalisti näyttää, 
voidaan huomata poikkeavuudet ja ryhtyä toimeen paljon 
ennen kuin nykyisillä keinoilla. Samoin voidaan tarkkailla 
mm lääkityksen ja kuntoutuksen vaikutusta. 

Tiedot kerätään huomaamattomasti ja analysoidaan huo-
maamattomasti. Asiakas tai hänen valtuuttamansa henkilö 
omistaa tiedon. Tietosuoja ja eettinen tiedon käsittely ovat 
avainasemassa.

Tämä uusi lähestymistapa tulee muuttamaan yksityistä ja 
julkista hoiva-alaa. Yksin elävän ihmisen elämän muutok-
sia on vaikea huomata, kun tapaamiskertoja on harvoin. 
Esimerkiksi muistihäiriö paljastuu usein sattumalta. 

Kodinhoitaja viettää asiakkaan luona 15 min. Benete:n 
järjestelmän tietojen perusteella voidaan käynti suunnitella 
tehokkaasti ja paikalla kiinnittää huomio oikeisiin asioihin.
Erilaisten hoitopaikkojen tarvetta on helpompi suunnitella, 
kun tiedetään minkä kuntoisia henkilöitä kotihoidon piirissä on. Hoivakodeista kerättävä tieto auttaa 
hoivakotia, mutta antaa myös tietoa maksajalle ja valvoville viranomaisille.

Benete:n toiminnan perusarvoja ovat
- yksilöllinen itsenäisyys
- digitaalinen arvokkuus
- arvokas elämä

Toivotaan yritykselle menestystä. Ehkä me pääsemme nauttimaan tämän kehityksen tuloksista!
          (Risto Hurme)
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Viikkokokous 9.3.2018
Läsnäolo: omia 28, vieraita 2 + Charlotte

Risto Hurme kertoi lähtevänsä Azerbaidzaniin valvomaan 
presidentinvaaleja ETYJ:n edustajana.

Klubiveli Jarkko Heinonen esitelmöi aiheesta 
”Uusikaupunki kasvupaineissa”. 

Hän on vuoden ollut Uudenkaupungin elinkeinojohtaja. 
Tätä ennen VTT Jarkko Heinonen oli Turun Kauppakama-
rin toimitusjohtaja, joten hänellä on erinomaiset verkostot 
Varsinais-Suomen yrityselämään.

Uusikaupunki täytti viime vuonna 400 vuotta. Kaupungin 
kaupunkimainen rakennuskanta on pääosin 1970-luvulta

Lukuja vuodelta 2016
- asukkaita 15 500
- työpaikkoja n 7 000
- vuodesta 2000 ra-
kennettu 2 uutta kerros-
taloa ja 19 rivitalohuo-
neistoa

Vuosi 2017
- Valmet-Automotive 
rekrytoi 2 000 - 2 500 
uutta työntekijää
- vuonna 2018
 1 000 lisää

Haasteena on työvoi-
man saatavuus. Uki on 
muutakin kuin autotehdas. Pk- sektorilla on 300 - 400 avointa työpaikkaa. tämä ei näy julkisuudessa. 
Elämme noususuhdanteessa, pk- yritysten olisi pystyttävä vastaamaan kasvavaan kysyntään. Ei-oo 
vastaus vie asiakassuhteen. 

Paikallinen työvoima on kaikki käytössä.  Rekrytointia on tehtävä valtakunnallisesti. Pk- yrityksillä ei 
useinkaan ole tähän mahdollisuuksia. Työvoiman tarve kasvaa muuallakin. Valmet-Automotive kiertää 
valtakuntaa hankkimassa työvoimaa. Kaupungin elinkeinotoimi aikoo auttaa pk -yrityksiä tuomalla 
syksyllä työnhakijoita tutustumaan Uki:n työvoimatarjontaan.

Kaupungin elinkeinopolitiikalla on luotava yritysystävällinen toimintaympäristö! Ei siis kannata ryh-
tyä yksittäisten yritysten tukemiseen.

Miten saadaan ihmiset muuttamaan alueelle? Miten Kajaanin Jonne ja Jatta saadaan uskomaan, että 
Uusikaupunki on mielenkiintoinen paikka? Mielikuvamarkkinoinnissa kannattaa korostaa pehmeitä 
vetovoimatekijöitä. Alueelle muuttavat henkilöt on saatava myös integroitua. Työn lisäksi ihmisillä on  
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ELÄMÄ. Elämme tarinoiden aikaa, hyvä tarina ja välittävä 
tunnelma saavat ihmiset kotiutumaan. Netti auttaa. Face-
bookissa on jo ryhmiä, joissa muuttaneet verkostoituvat ja 
löytävät yhteisiä harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita.

Työssäkäyntialue on Turku- Rauma-Pori. Turusta on 
järjestetty autotehtaan työvuoroihin kytketty bussiyhteys 
Uuteenkaupunkiin. Kokeiluna aloitettua järjestelyä jatke-
taan ensi vuoteen. Osa Ukiin tulleista muuttaa pois, puolet 
lähtijöistä on saanut työtä kotiseudultaan.

Asuntorakentaminen on lähtenyt hitaasti käyntiin. Kaa-
voitettuja kerrostalotontteja on ollut valmiina 13. Raken-
nuttajat ovat olleet kiinnostuneita, mutta rahoittajat ovat 
epäröineet. Nyt kuitenkin uudiskohteita on aloitettu. Pika-
apuna ovat olleet moduuliasunnot, joissa on 9m2 huoneita, 
kalustettuina ja astioilla varustettuina.

Usein väläytetty riski on, mitä jos autotehtaalle käy huo-
nosti. Ei voi jäädä vain odottamaan, on toimittava nyt! 
Suuren yksikön kasvu on aina mahdollisuus, kumulatiivi-
nen vaikutus. Alueen saama positiivinen imago ja muutto-
virta voivat auttaa myös muiden yritysten rekrytointipon-
nisteluissa. 

Muuttovoitto lisää kysyntäpotentiaalia paikallisille kauppa- ja palveluyrityksille. Pluspuolella voidaan 
vielä nähdä väestön ikärakenteen nuortuminen, joka vaikuttaa yhteiskunnan palveluihin monin tavoin.
Kaupungin tavoitteena on 20 000 asukasta, haaveissa vuonna 2030 asukkaita olisi 20 300! 
Tuulta purjeisiin Uusikaupunki!   (Risto Hurme)

Esitelmää kuuntelemassa Mika Hellsten, Eero Pekuri, Antti Jääskeläinen
 ja Heikki Painilainen.
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Viikkokokous 16.3.2018 
Viikkokokous Suomalainen Pohja

Paikalla 22 omaa veljeä, vaihto-oppilas Charlotte, Kari 
Koski Samppalinnan klubista ja Antti Haario Aamuvirkuista 
sekä esitelmöitsijä Naantalin Musiikkijuhlasäätiön toimitus-
johtaja Tiina Tunturi.

Varapresidentti 
Juhani Pirttisalo 
ilmoitti tuu-
raavansa Antti 
Kasia ja avasi 
kokouksen sekä 
toivotti kaikki 
edellä mainitut 
tervetulleiksi.

Juhani kertoi 
osallistuneensa 
yhdessä Antin 
kanssa PETSiin, 
jonka johti tu-
leva kuvernööri 
Risto Suviala. 

Hän totesi vielä, että piirikokous on 14. ja 15. huhtikuuta 
2018 ja syksyllä taas ilotulitusillallinen.

Nuorisovaihtoasiamies Petri Kannisto kertoi, että vaihto-
oppilaamme Charlotte valmistelee esitystä itsestään ja 

tulee esittä-
mään sen lähitulevaisuudessa.  Päätös klubin seuraavasta 
vaihto-oppilaasta on tehty, sanoi Petri ja korosti sitä, ettei 
vaihto-oppilas ole suinkaan yksin hänen, vaan koko klubin 
yhteinen. Kyseessä on tyttö nimeltään Sidney Cambell 
Floridasta. Hän tulee Suomeen kesällä 2018. 
  

Kokousesitelmän piti 
vieraileva tähti Tiina Tunturi. 

Hän aloitti kertomalla, että Naantalin Musiikkijuhlat on 
yksi Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista musiikki-
festivaaleista. Sen ohjelmiston keskiössä on kamarimusiik-
ki kaikessa monimuotoisuudessaan. Vuosittain ohjelmaa 
täydentävät myös maailman huipputaiteilijoiden resitaalit 
sekä maineikkaiden orkesterien vierailut. 

Kamarimusiikkitapahtumana se tunnetaan korkeasta tai-
teellisesta tasostaan, idyllisistä konserttipaikoistaan sekä 
ajankohdastaan Suomen festivaalikesän avaajana. Juhlien 
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korkeatasoisuus on monesti huomioitu myös kansainvälisesti. 
Musiikkijuhlat järjestetään kesäkuun alussa. Festivaalilla vierailee 
vuosittain noin 16 000 konserttivierasta. Naantalin Musiikkijuhlat 
järjestää kesäfestivaalin lisäksi vuosittain ainakin Talvikonsertit 
helmi-maaliskuussa sekä konsertin Lux Gratiae-tapahtuman yhte-
ydessä lokakuussa.

Naantalin Musiikkijuhlat sai alkunsa, kun ensimmäinen festivaali 
järjestettiin kesäkuussa 1980 sellotaiteilija Arto Noraksen aloit-
teesta. Siitä lähtien on Naantalin ja lähiseutujen kirkoissa kuultu 
monia maailman nimekkäimpiä taiteilijoita ja yhtyeitä, kuten 
Pierre Fournier, Vladimir Ashkenazy, Emil Gilels, Anne-Sophie 
Mutter, Barbara Hendricks, Isaac Stern, Paul Tortelier, Grigo-
ri Sokolov, Krzysztof Penderecki, English Chamber Orchestra, 
Orpheus-kamariorkesteri ja monet muut.

Taiteellisen johtajan Arto Noraksen lisäksi Musiikkijuhlilla ovat 
esiintyneet useimmat maamme eturivin muusikot. Naantalissa on 
kuultu myös näyttämöllisesti toteutettuja kunnianhimoisia tuo-
tantoja, kuten Benjamin Brittenin harvinainen kirkko-ooppera Kuovijoki, Musiikkijuhlien tilausteos, 
Aulis Sallisen Barabbas dialogeja sekä 2017 Kirkkohallituksen tilausteos, Olli Kortekankaan VIA-
oratorio. Kesällä 2018 ohjelmassa on Aulis Sallisen viime vuonna Savonlinnassa kantaesitetty kronik-
ka Linna vedessä.

Naantali on idyllinen musiikin, meren ja auringon kaupunki. Konserttimatkasi Naantaliin voi olla 
kaikkien aistien elämys. Ruokailu ennen konserttia tai sen jälkeen jossakin monista vanhan puukau-
pungin tunnelmallisista ravintoloista, käynti presidentin kesäasunnon Kultarannan puutarhassa, ilta-
päiväkahvit romanttisessa kahvilassa tai kierros rantapromenadilla tekee konserttimatkasta ikimuistoi-
sen.

Tiina toivotti kamarimusiikin ystävät lämpimästi tervetulleiksi Naantaliin kokemaan miten musiikin 
voima ja energia nostavat arjen yläpuolelle! Hän suositteli Aninkaisten rotariklubille yhteisvierailua 
vaikkapa keskiviikkona 13. kesäkuuta, jolloin Mestarit lavalla -niminen esitys. Pääsylipun hinta on 
normaalisti 49 euroa, mutta meille hän tarjosi lippua39 eurollahengeltä.   (Tuomo Hirvonen)
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Paikalla oli 13 veljeä puolisoineen eli 26. Toivottaessaan 
tulijat tervetulleiksi presidentti Antti Kasi sanoi, että 
yleensä hänellä on vierai-
luilla jokin sanoma, mutta 
tämän teatterikappaleen 
valinnassa ei ole mitään. 
Lopuksi hän toivotti uu-
den jäsenen tuomiorovasti 
Heimo Rinteen tervetul-
leeksi veljesjoukkoomme.

Juhlapäivällisen jälkeen 
käveltiin Linnateatterin 
Domino-saliin, jossa 
näytelmänä oli ”Tilanne 
päällä”. Näytelmä oli 
”Kreisi Lovee” –tilannekomedia, jonka teemana oli suo-
ran tv-lähetyksen harjoittelu. Sitä toistettiin koko esityk-
sen ajan, koska jokin kohtauksissa meni aina vikaan. 

Varsinkin aviomiehen (Tom Petäjä) kotiin saapuminen, 
jossa hän ojentaa vaimolleen (Ushami Kamani) milloin 

mitäkin makkarasta salkkuun, epäonnistui jatkuvasti, jolloin esityksen ohjaaja (Joonatan Petäjä) joutui 
uusimaan sitä yhä uudelleen. Miten selviytyä suorasta tv-lähetyksestä, kun yksi näyttelijöistä oli ka-
donnut, toisella oli valtava ramppikuume ja kolmannella astma. Näytelmä  oli vauhdikas ja viihdyttä-
vä, yleisöllä oli todella hauskaa.  (Pekka Mäkinen)

Viikkokokous 23.3.2018 
Perjantain lounaskokous oli korvattu teatteri-illalla. Ensin oli päivällinen klo 16.45 Suomalaisen Poh-
jan yläsalissa, jossa presidenttipari otti tulijat vastaan yhtä juhlavasti kuohuviineineen kuin vuosijuh-
lassa. 
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Mikä voisi olla ajankohtaisempaa kuin 
puhdas vesi? Piirimme alueella Nousi-
aisissa jokainen sai konkreettisesti 
kokea mitä tarkoittaa, kun  juoma-
kelpoista vettä ei tule hanasta. Meille 
suomalaisille puhdas vesi on itses-
täänselvyys, vai onko ? Nokia, 
Nousiainen, sama voi tapahtua 
seuraavaksi  missä vain. Suomessa 
meillä on kuitenkin toimiva 
varajärjestelmä ja me pystymme ko. 
ongelmat selvittämään nopeasti ja 
tehokkaasti. Mutta miten on maissa, 
jossa kunnollista  infraa ei ole?  Eikä 
juotavaa vettä saa kuin kaupoista, jos 
sieltäkään. 

 

 

 

 

 

 

Piirimme Itämeripurjehdus nuorille on 
lähtenyt hyvin käyntiin ja klubeja on jo  
ilmoittautunut mukaan. Muistutan kuitenkin 
vielä piirimme klubeja osallistumaan tähän 
ainutlaatuiseen Itämeriprojektiin . 
Tarjoamme 30:lle  nuorelle unohtumattoman 
purjehduksen, starttipaikkana Nauvo. 
Lisätietoa tapahtumasta saa Ralf Karlsonilta, 
Kemiön klubista. 
    Piirimme Itämerikomitea Mikko 
Lindemanin johdolla, on ollut erittäin 
aktiivinen ja suunnitelmia tulevaisuuteen on 
tehty runsaasti. Tarkoituksenamme on mm.  
osallistua Hampurissa järjestettävään 
Rotarykonventioon omalla Itämeri osastolla .  
Klubeja kiertäessäni törmäsin useaankin 
itämeriprojektiin. Raumalla ja Somerolla on 
hyvin tiivistä yhteistyötä nuorten koululaisten 
ja vesistönsuojelujärjestöjen kanssa. 
Olkaamme siis huolissamme myös 
lähivesistä, vesien puhtaus koskettaa jokaista 
suomalaista, ja on jotain mistä saamme olla 
ylpeitä.  

PIIRIN 1410 KUVERNÖÖRIN 
KUUKAUSIKIRJE NO 6. 

 
 

PIIRIN 1410 KUVERNÖÖRIN 
KUUKAUSIKIRJE NO 9. 

Veden ja saniteettihuollon kuukausi 

 

 
 

 

Älä lotraa vettä 
Maaliskuun helppo tehtävä klubeihin on 
yksinkertainen. Vaikka meillä on vettä joka 
ikisessä mahdollisessa olomuodossa yllin 
kyllin, säästetään sitä. 
 

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen


