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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 6/2018

4.5.2018 - 8.6.2018

Kiitos hyvistä ja hienoista hetkistä

Jokainen vuorollaan joutuu miettimään mitä on hyvä rotarytoiminta. Tähän viime syksynä ky-
syttiin evästystä myös niiltä, joita on viime aikoina nähty harvemmin. Sen perusteella päätimme 
kokeilla aamukokouksia. Palasimme tammikuussa lounaskokouksiin, koska rytminvaihdoksen 
vaikutus alkoi aika nopeasti hiipua. 
Muuten kauden 2017 - 2018 toiminta on ollut varsin vakiintuneilla urilla:

•	Tuotimme	38	klubikohtaamista.	Reilut	20	jäsentä	yleensä	paikalla	ja	sali	joskus	täynnä	on	
meille uusi, ihan hyvä normaali. Kun sen pidämme, kehtaa kutsua päteviä ja asiastaan innos-
tuneita	ihmisiä	kylään.	Hyvää	tarinaa	odottava	ilmapiiri	haastaa	sopivasti	myös	klubin	omaa	
jäsentä hänen vuorollaan. Tämä on ydintoimintaamme.

•	Meidän	tapamme	tehdä	hyväntekeväisyyttä,	joulumusiikki-ilta	Turun	tuomikirkossa,	on	rota-
rypiireissä aivan omassa sarjassaan. Tämän kauden tuotto taisi 
olla yksi tämän kunniakkaan perinteen parhaista.

•	Kohdevalinta,	maahanmuuttajien	työelämävalmiuksien	paran-
taminen, osui myös hyvin ajan henkeen.

•	Vaihto-oppilastoimintamme	ja	Aviisimme	ovat	nekin	aivan	hel-
miä rotarykorissa

Ikääntymisemme on iso haaste. Sen taklaamisessa otimme jo 
joitakin vakaita askelia, mutta rekrytointitavoitteeseemme emme 
tällä kaudella päässeet. Uskon, että Juha Pirttisalon johtama 
troikka voi meidän kaikkien tuella onnistua tässä korjausliikkees-
sä	menneitä	kausia	paremmin.		Kyllä	Aninkaisten	rotaryklubia	
kehua kehtaa.  

Kiitos hyvistä ja hienoista hetkistä kaikille teille, jotka eri rooleis-
sa olitte kanssani tätä kautta tekemässä.
Hyvää	kesää		 	 	 klubipresidentti	Antti	Kasi
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Kohdemaiden kehityksestä

UNTSO
United Nations Truce Supervision Force. Perustettiin  v 
1948 , kesällä tulee siis 70 vuotta!

IMS:n jälkeen Palestiina annettiin brittien mandaatiksi. 
Pääosa asukkaista oli arabeja. II MS:n jälkeen juutalais-
ten määrä lisääntyi voimakkaasti ja britit yrittivät estää 

juutalaisten maahanmuuton.  1947 
oli jo runsaasti yhteenottoja arabien 
ja juutalaisten välillä. Juutalaiset 
ääriryhmät jahtasivat myös brittejä. 
Britit antoivat Palestiinan kysymyk-
sen ratkaisun YK:lle, joka päätyi 
esittämään kahden valtion ratkaisua, 
toinen arabeille ja toinen juutalaisil-
le. Ei käynyt lainkaan arabeille, olisi 
pääosin sopinut David Ben Gurionil-
le. Huhtikuussa 1948 Israel julis-
tautui itsenäiseksi juuri, kun britit 
poistuivat maasta.

Alkoi sota arabimaiden ja Israelin 
välillä. Israelin ja eri arabimaiden 
välillä sovittiin tulitaukoja. Näitä 
tulitaukoja valvomaan perustettiin 
UNTSO, joka oli ensimmäinen 
YK:n rauhanturvaoperaatio. UNTSO 
poikkeaa muista YK-operaatioista 
siinä, että sen mandaattia ei tarvitse 
uusia vuosittain, se toimii siihen asti 
kunnes rauha saadaan Palestiinaan, 
melkein sama kuin siihen asti kun 
rauha saadaan maailmaan! Kaikkien 
muiden operaatioiden mandaatit on 
uusittava turvallisuusneuvostossa 
puolen vuoden välein.

Viikkokokous	4.5.2018
Läsnäolo: omia 18, vieras Matti Huhtala (Samppalinna)

Puhetta johti varapresidentti Juhani Pirttisalo. Hän luki aluksi pääkohdat kuvernöörin kuukausikirjees-
tä, joka löytyy netistä.

Esitelmän piti Aviisin toimittaja aiheena: 
Rauhanturvaoperaatiot,	
joihin olen osallistunut.

Toukokuu on nuorisopalvelun kuukausi

Klassikko	-ongelma.	Asiaa	ratkomassa	
asiantunteva veljesjoukko ja esitelmöitsijä 
Risto	Hurme.	Ei	ole	tietoa,	tarvittiinko	

oikein ”miestä” apuun.
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UNTSO on sotilastarkkailijaoperaatio, aseettomia upseereita eri mais-
ta. He toimivat tarkkailuasemilla ja partioivat alueella, pareina, tai 
isompina ryhminä.

Tarkkailuasemia on Golanilla Syyrian ja Israelin puolella, Israelin ja 
Libanonin vastaisella rajalla Libanonin puolella. Lisäksi toimipiste on 
Ismailiassa Suezin kanavan varrella.

Itse olin paikalla 1980 - 1981. Olin molemmilla puolilla Golania ja 
sitten vielä Siinailla.

Niin kuin kaikki tiedämme rauhannäkymät alueella ovat huonot. 
Rauhansopimukset Egyptin ja Jordanian kanssa antoivat toivoa, mutta 
tilanne on kiristynyt useaan otteeseen.

Kaikki osapuolet tietävät, että heitä tarkkaillaan ja tieto on nopeasti 
Turvaneuvostossa. Tämän enempää tarkkailijat eivät voi tehdä. Jos 
osapuolet katsovat etujensa vaativan väkivaltaisia toimia, kyllä he 
niihin ryhtyvät UNTSO:sta huolimatta.

Palestiinalaiskysymys on kaiken ydin. Vuosina 1947-49 yli 700 000 
palestiinalaista joutui jättämään kotinsa, vapaaehtoisesti tai pakolla. Talon avaimet ja omistuspaperit 
ovat perhekalleuksia. Nyt Länsi Rannalla ja Gazassa on toista miljoonaa pakolaista, Jordaniassa mil-
joona ja suuria määriä myös Syyriassa ja Libanonissa. Syyriassa monet ovat saaneet lähteä uudelleen 
pakomatkalle. Pakolaisten kasvava epätoivo on saanut Israelin ympäröimään itsensä 8 m korkealla 
betonimuurilla.

UNTSO ei Palestiinan tilannetta ratkaise, mutta se on Turvaneuvoston puolueeton silmä ja korva ja 
siten hintansa arvoinen.

UNTAG
Seuraava tehtävä tuli 9 vuoden kuluttua. Namibian itsenäisyyttä oli valmisteltu jo vuosia, Suomi oli 
ollut aktiivisesti mukana, Ambomaa velvoitti!

Aouth West Africa 
oli Saksan alusmaa 
vuoteen 1915 saak-
ka. Sakasalaisvai-
kutus näkyy siellä 
vieläkin!
Se siirtyi rauhante-
ossa Etelä- Afrikan 
suojelualueeksi ja 
vähitellen EA:n 
alusmaaksi ja ro-
tuerottelun piiriin. 
Vähitellen EA 
kypsyi luopumaan 
alueesta, se maksoi 
liikaa!
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Martti Ahtisaari oli nimitetty YK:n pääsihteerin erityisedustajaksi ja kun asia lopulta konkretisoitui v 
1989 hänet nimitettiin UNTAG:n (UN Transition Assistance Group) johtoon.

UNTAG	oli	monihallinnollinen	operaatio.

Johtaja oli siviili, hänellä oli apunaan
- siviilikomponentti hallinnon käynnistämiseksi ja vaaleja varten
- poliisikomponentti laillisuusvalvonnan järjestämiseksi
- sotilaskomponentti, 3 pataljoonaa ja sotilastarkkailijoita valvomaan EA:n ja paikallisjoukkojen 
vetäytymistä ja aseistariisuntaa.

Suomella oli 900 miehen pataljoona esikuntaosasto ja sotilastarkkailijoita. Itse olin yhden sotilastark-
kailijaosaston johtaja alaisina upseereita Perusta, Intiasta, Sudanista ja Suomesta. Ilman suomalaisia 
hommasta ei olisi tullut mitään.

Intialainen upseeri ei aja autoa, intialaisella upseerilla on sotilaspalvelija. Sotilaspalvelijoita yritettiin 
värvätä samalla alueella olevasta Suomen pataljoonasta. Ei onnistunut.

YK oli nimennyt SWAPO:n (South West Africa Peoples Orgaization) Namibian Kansan edustajaksi, 
kyseessä oli liike, joka soti Etelä-Afrikan miehitystä vastaan. Sissit toimivat Angolasta ja Sambiasta.

UNTAG:n mandaatin astuessa voimaan SWAPO hyökkäsi Angolan rajan yli vastoin sopimusta. EA:n 
joukot oli pääosin kotiutettu samoin poliisi. Ahtisaari antoi jäljellä oleville joukoille luvan jahdata 
sissit takaisin Angolaan. Näin tapahtui. SWAPO ei ole antanut tätä koskaan anteeksi Ahtisaarelle. Pro-
sessi palasi sovittuihin uomiin, YK:n järjestämät vaalit onnistuivat hyvin. SWAPO ei saanut ehdotonta 
enemmistöä parlamenttiin, joten perustuslaki oli afrikkalaisittain oikein hyvä.

UNTAG oli erittäin onnistunut operaatio, katsoi sitä miltä kantilta tahansa. Namibia sai hyvät lähtö-
kohdat, koska EA oli rakentanut alueelle hyvän infrastruktuurin. Asfalttitiet, rautatie, Walvis Bayn 
syväsatama.

UNIFIL
Vuonna 1994 minut nimitettiin Libanonissa toimivan UNIFIL:n (UN Interim Force in Lebanon) apu-
laisesikuntapäälliköksi vastuualueena operatiivinen toiminta. Olin 1. kertaa everstin palvelusarvossa.
UNIFIL on perustettu v 1978, joten tämä väliaikainen joukko täyttää 40 vuotta.

UNIFIL perustettiin valvomaan Israelilaisten vetäytymistä Libanonista. Libanonissahan oli silloin 
sisällissota, jossa oli mukana mm  PLO, kristityt falangistit, syyrialaiset. Israel hyökkäsi Libanoniin 
kolme kertaa häätääkseen PLO:n Libanonin eteläosista. 

UNIFIL miehitti Libanonin eteläosan ja on siitä alkaen yrittänyt pitää aluetta rauhallisena vaihtelevalla 
menestyksellä. Suomella oli pitkään pataljoona, josta sittemmin luovuttiin. Nyt 10 500:n rauhantur-
vaajan joukossa on 340 suomalaista.

Tällä hetkellä tilanne on rauhallinen. Alueen vahvin sotilaallinen mahti on Hizbollah- järjestö, joka 
edustaa shiioja ja on Iranin tukema. Libanonin armeija yrittää taiteilla pysyäkseen itsenäisenä toimija-
na.

UNIFI:n pitkäaikainen läsnäolo on tuonut paikallisille työtä ja vaurautta. Mitään ratkaisua Israelin 
ja arabimaiden kiistoihin ei UNIFIL tarjoa. Jos osapuolet haluavat johonkin ryhtyä on UNIFIL aika 
hampaaton.
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Veli Juhani kävi kertauksen vuoksi läpi, miten klubin nettisivuille 
päästään. 
Osoite on: 

www.aninkainen.rotary.fi
Jäsensivuille kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Käyttäjätunnus on oma sähköposti.
Jos salasana on unohtunut – sivuilta pääsee sen uusimaan.

IFOR
Implementation Forcen perusti YK v 1996 valvomaan Daytonin rauhansopimuksen täytäntöönpanoa 
Bosnia-Herzegovinassa. Se oli NATO -operaatio, jota johdettiin NATO:n Euroopan joukkojen pää-
majasta Belgian Monsin kaupungista. Suomi oli vielä varpaillaan NATO:n suhteen. Koetettiin kepillä 
jäätä lähettämällä paikalle Rakentajapataljoona, eikä taistelujoukkoja. Puolustusministeriö tarvitsi 
yhteysupseeria Belgiaan valvomaan suomalaisten etuja. Olin silloin joutavana Hämeenlinnassa Maan-
puolustusalueen esikunnassa, joten matkaan pikaisesti ja taas everstin palvelusarvossa.

Perillä odotti tyhjä toimistohuone, eli kaikki oli aloitettava alusta, koska olin ensimmäinen suomalai-
nen ko esikunnassa.

Merkittävä tapahtuma oli NATO-mitalien järjestäminen Rakentajapataljoonalle. Normaalisti rauhan-
turvaoperaatioissa Puolustusvoimien Lippujuhlan päivänä 4.6. pidetään mitaliparaati, jossa jaetaan 
rauhanturvamitalit. Nyt oltiin NATO-johtoisessa operaatiossa, eikä NATO:ssa oltu vielä päätetty, 
voidaanko NATO-mitali myöntää sotilaille, jotka eivät kuulu NATO:on! NATO:n pääsihteerin pää-
töstä asiasta odotettiin, mutta se ei valmistuisi 4.6. mennessä. Keskustelin asiasta mitaleista vastaavan 
amerikkalaisen majurin kanssa. Hän ymmärsi tilanteen vakavuuden ja antoi omalla vastuullaan minul-
le tarvittavan määrän NATO- mitaleita, jotka sitten pikavauhdilla kuljetin Monsista Unkarin Pecs:iin 
suomalaisten huoltotukikohtaan. Diplomaattipassi helpotti rajanylityksiä. Doboj:n tukikohdassa voi-
tiin pitää 4.6. mitaliparaati. Jäipä meikäläisellekin NATO-mitali.

IFOR:lla oli 1 vuoden määräaika, jonka jälkeen se muuttui SFOR:ksi (Stabilisation Force) siihen Suo-
mi jo vaihtoi jääkäripataljoonan.

IFOR ja SFOR varmistivat, että viha pysyy aisoissa, siellä se kuitenkin edelleen kytee eikä Bosnia-
Herzegovinasta ole tullut kunnollista valtiota. Korruptio ja mafiat jylläävät.

Bosnian sota 1992-95 osoitti, miten vähäiset kansainvälisen yhteisön mahdollisuudet vaikuttaa häi-
käilemättömien poliittisten ja sotilasjohtajien toimintaan ovat. YK oli täysin hukassa, kun olisi pitänyt 
suojella siviilejä, Sarajevo oli piiritettynä 4 vuotta jne. Siellä olisi pitänyt käyttää kovaa voimaa, mutta 
kukan ei siihen halunnut ryhtyä ennen massiivisia ilmapommituksia. Nyt olemme seuranneet Syyrian 
tilannetta vuositolkulla sivusta.

Pieni maa ja pienet ihmiset ovat aika heikoilla tällaisessa maailmassa.
       (Risto Hurne)
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Läsnä 12 omaa veljeä ja yksi vierailija.

Klubipresidentti Antti Kasi avasi kokouksen sekä 
toivotti harvalukuisan veljesjoukon ja vierailevan 
Martti Hirvosen Samppalinnan rotariklubista terve-
tulleiksi kokoukseen. Antti uskoi kauniin kevätsään 
vähentäneen osallistumishaluja niin paljon, että 
nyt saavutettiin hänen presidenttikautensa pienin 
osallistumisprosentti.

Presidentti toivoi, että veljet puolisoineen osallis-
tuisivat ainakin vaihtokokoukseen 8.6.2018 runsain 
joukoin. Tilaisuutta juhlistamaan tulee silloin mies-
kuoro Laulun Ystävät. 

Seuraavaksi puheenvuoron sai Samppalinnan 
rotariklubin veli kirkkoherra Martti Hirvonen, joka kertoi olleensa edellisen kerran paikkaamassa 
Aninkaisten rotariklubin kokouksessa 1990-luvulla. Hän oli silloin lähdössä Pietariin Inkerin kirkon 
tehtäviin, ja muisteli, miten sukunimikaima Tuomo Aninkaisten klubista oli antanut hänelle tehtäväksi 
käynnistää ”hengellinen vallankumous” Venäjällä. 

Venäjän kieltä taitava Martti Hirvonen kertoi käyneensä Pietarissa ja Inkerinmaalla ainakin 60 kertaa ja 
osallistuneensa siellä ahkerasti paikallisten seurakuntien rientoihin. Hänen mukaansa Venäjän ortodok-
sisen kirkon nykyjohto on sitä mieltä, että pahinta, mitä Venäjän historiassa on koskaan tapahtunut, 
ovat vuoden 1917 vallankumoukset. 

Onnistumisestaan hengellisen vallankumouksen käynnistäjänä Martti Hirvonen totesi vain sen, että 
parhaansa hän ainakin teki. Tuomo kiitti sukunimikaimaansa hyvästä yrityksestä. Antti Kasi lupasi 
suositella seuraajalleen Juhani Pirttisalolle, että tämä pyytäisi Martti Hirvosta kertomaan viikkokoko-
uksessamme laajemminkin työstään Venäjällä. 

Kokousesitelmän piti klubipresidentti Antti Kasi, koska ei ollut onnistunut saamaan ketään toista esi-
telmöitsijää paikalle. Hän kertoi jo aliupseerikoulussa oppineensa säännön: ”Ellet saa alaistasi teke-
mään, tee itse”. Antin aiheena oli vapaan markkinatalouden kehitys ja aste suomessa.

Hän esitteli alkajaisiksi oman aatemaailmansa taustoja ja näytti presidentin vaaleissa olleiden ehdok-
kaiden sijoittumisen poliittiseen kenttään alla näkyvillä kuvilla. 

Viikkokokous	18.5.2018	ravintola Suomalainen Pohja.
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Pohtiessaan kysymystä, miksi markkinatalous voittaa Antti vertaili kahden kuvitteellisen yrityksen 
tuloslaskelmia.Toinen oli ME PÄRJÄTÄÄN Oy ja toinen HÄLLÄVÄLIÄ Oy. Hänen mukaansa 
tuloslaskelma on tavoitteellisen toiminnan hyvä kuvaaja. Suomessa syntyy joka vuosi yli 300 000 
tuloslaskelmaa, jotka kertovat paljon yrityksen tavasta hoitaa asioitaan. Esimerkkiyritysten valossa 
esitelmöitsijä ennusti, että muutaman vuoden kuluttua Me Pärjäätään Oy saa kaikki reurssit (rahat, hy-
vät ihmiset ja alansa parhaat työkalut). Huonoimmissa kulttuureissa toimitaan hälläväliä ja sen päälle 
vielä varastetaan tuloslaskelman joka riviltä 5 pinnaa vuodessa. Sitä maailmaa kohtaa luova tuho.

Pähkinäsaaren rauhassa 1323 Suomi sulautui osaksi länttä, totesi Antti Kasi ja katsoi lännen voiman 
lähteiksi seuraavat tekijät: Competition, Science, The Rule of Law, Medicine, Consumerism ja Work 
Ethic (jos ymmärrätte, mitä tarkoitan).

Taloudellisen kehityksen askeleina hän näki luterilaisen työetiikan sekä seuraavat tekijät:
- Antti Chydenius, Den Nationnale Winsten 1765  (Adam Smith ”The Wealth of Nations, 1776 )
- Kansakoulu 1850 
- Oma raha 1860
- Osakeyhtiöasetus 1864
- Elinkeinovapaus 1879
- Sääty-yhteiskunnan purku (1906 eduskuntavaalit)
- Kunnallisvaalit 1918 
- Tekninen kehitys: rautatiet, sähkö, puhelin, auto...

BKT-vertailussa Suomi hakkaa Viron kaksinkertaisesti ja Ukrainan yli kymmenkertaisesti. Tulos on 
kunnioitettava muistaen, ettemme olleet edes Franklin Rooseveltin ”New World Orderissa, sanoi Antti 
ja totesi, että vielä 1970 luvulla meillä esiintyi kovaa hinkua sammuttaa valot. Esimerkkejä olivat 
muun muassa seuraavat: Sosialisointi oli agendalla niin yliopistoissa kuin elinkeinoelämässäkin, 
Yritysverotus ylitti 56 %,  AKU-ANKKA ”sensuroitiiin”, ”EI EEC” –liike elämöi ja VALCOa kokeil-
tiin. Ilmiötä kuvaavat käsitteet dynaaminen konservatismi ja valtalaki ”ok”. Ahti Karjalaista haluttiin 
pressaksi ja maahan tiukasti säännellyt oligopolit. Onneksi meillä oli läntisillä markkinoilla toimiva 
vientiteollisuus.

Yhteiskuntaa vakauttavina tekijöinä Kasi näki rahoitusmarkkinoitten vapauttamisen sekä Stalinin 
aikanaan rakentaman imperiumin romahduksen. Sen jälkeen tulivat EU:n jäsenyys, Lipposen (ja 
Holkerin) hallituksen veroratkaisut, pelisääntöjen (kilpailu-, sisäpiiri-lainsäädäntö) selkeyttäminen ja 
siirtyminen euroon. Kasi lopetti esitelmänsä allaolevaan kuvaan.  (Tuomo Hirvonen)



8

Viikkokokous	25.5.2018
Viikkokokous 25.5.2018 ravintola Suomalainen Pohja. 
Paikalla 22 omaa veljeä ja vierailija Antti Ollikkala, joka 
asuu Espanjassa. 

Tummaan pukuun sonnustautunut klubipresidentti Antti 
Kasi kävi avaamassa kokouksen. Hän totesi, ettei juh-
lava asu johdu suinkaan siitä, että kyseessä on hänen 
presidenttikautensa viimeinen viikkokokous, vaan ra-
vintolan yläkerrassa meneillään olevasta muistotilaisuu-
desta, jossa hän on vieraana. Antti kiitti veljiä menneestä 
vuodesta ja totesi sen antaneen ainakin hänelle itselleen 
paljon. Hän sanoi saavuttaneensa useat tavoitteet, jotka 
oli puheenjohtajakaudelleen asettanut.

Antin hyvästeltyä kokousväen puhetta ryhtyi johtamaan 
tuleva klubipresidentti Juhani Pirttisalo. Hän toivoi 
veljien puolisoineen osallistuvan vaihtokokoukseen, 
joka pidetään Turun Pursiseuran ravintolassa 8.6.2018. 
Tavoitteena on tehdä siitä merihenkinen lounastilaisuus 

kevään merkeissä. Kutsu vaihtokokoukseen on tulossa, mutta Juhani pyysi veljiä infor-
moimaan avecejaan asiasta etukäteen. Vaihtokokouksen jälkeen klubi pitää kesätauon, 
ja alkavan rotarivuoden ensimmäinen viikkokoko-
us on 31.8.2018.

Luokite-esitelmän piti Veli-Pekka Nurmi aihee-
naan hybridivaikuttaminen ja yhteiskunnan varau-
tuminen siihen. Veli-Pekka on tekniikan tohtori ja 
dosentti sekä ammatiltaan Onnettomuustutkinta-
keskuksen johtaja. 

Varautumisen keskeisin tavoite on yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen jatkuvuus kaikissa ku-
viteltavissa oloissa, sanoi esitelmöitsijä ja totesi 
turvallisuutemme hallinnan peruslinjausten no-
jaavan lukuisiin selontekoihin ja valtioneuvoston 
tekemiin periaatepäätöksiin. Ne näkyvät oheisesta 
diasta. Niiden pohjalta on laadittu nykyinen kriisi- 
ja valmiuslainsäädäntö eli yhteiskunnan turvalli-
suusstrategia (YTS). Valtioneuvoston tuorein pe-
riaatepäätös YTS:stä on viime vuoden lokakuulta. 
Se ei ole syntynyt hetken mielijohteesta, vaan on 
tulos pitkästä kehityssarjasta, korosti Veli-Pekka. 
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Yhteiskunnan kannalta elintärkeät toiminnot ovat:
- johtaminen
- kansainvälinen toiminta ja EU-yhteydet
- puolustuskyky
- sisäinen turvallisuus
- talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus
- väestön toimintakyky ja palvelut sekä
- henkinen kestävyys.

Näistä tekijöistä Nurmi 
otti ensimmäisenä esiin 
johtamisen ja palautti 
mieliin Persianlahden 
sodan vuodelta 1991. 
Silloin Yhdysvaltain 
johtama liittokunta 
onnistui ensimmäisenä 
lamauttamaan Irakin 
hallinnon johtamis-
järjestelmän. Kun 
Saddam Husseinilta 
oli viety mahdollisuus 
johtaa niin omia ase-
voimia kuin paikallis-
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hallintoa, oli valtakunta menettänyt totaalisesti kyvyn puolustaa itseään. Seurauksena 
oli irakilaisen yhteiskunnan romahtaminen.

Esitelmöitsijä käsitteli erikseen jokaista luettelossa mainittua tekijää, mutta korosti eri-
tyisesti henkistä kestävyyttä. Se on hänen mukaansa kansakunnan säilymisen kannalta 
ratkaisevin asia. Suomi on esimerkki siitä, miten pienikin kansa voi säilyttää itsenäisyy-
den ja oikeuden olemassa oloonsa, kunhan säilyttää henkisen kanttinsa.

Yhteiskunnan häiriölähteistä Nurmi korosti kriittisen infrastruktuurin ristikkäisvaiku-
tuksia, jotka voivat olla tahattomia tai tahallaan aiheutettuja. Tahattomat onnettomuu-
det ovat useinmiten luonnon aikaan saamia, mutta enenemässä määrin myös ihmisten 
toiminnasta (lue varomattomuudesta) taikka tekniikan vikaantumisesta johtuvia. Tahal-
linen vahingoittaminen on taas suunnitelmallista. Se voi esiintyä fyysisenä vahingoitta-
misena esimerkiksi aseiden avulla tai sitten kybertekniikan keinoin. 

Puhuttaessa informaatiovaikuttamisesta ja sodankuvan muuttumisesta tärkeätä on huo-
mata, ettei onnettomuuksia ole helppo erottaa tarkoituksella aiheutetuista häiriöistä. 
Silloin puhutaan hybridivaikuttamisesta. Sen käyttömahdollisuudet lisääntyvät sitä 
paremmiksi, mitä pitemmälle teknologia kehittyy. 
Yhteiskunnassa yleisesti tapahtuvia vahvoja muutostrendejä ovat
- verkottuminen
- yhteistyö
- ulkoistaminen
- yksityistäminen ja
- kansainvälistyminen.

Nämä tekijät lisäävät hybridivaikuttamisen mahdollisuuksia jo rauhan oloissa. Edelly-
tyksiä hybridivaikutuksen kasvulle tarjoaa sodan kuvan muuttuminen, mihin kuuluvat 

muun muassa:
- sodan kiistäminen
- tunnuksettomien 
joukkojen käyttämi-
nen
- informaatiovai-
kuttamisen roolin 
korostuminen sekä
- kybersodankäynti.

Veli-Pekka Nurmi 
näytti yllä olevan 
dian turvallisuuden 
hallinnan kokonai-
suudesta ja totesi 
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hybridivaikuttamisen näkyvän esimerkiksi poliittisena painostuksena. Siihen voivat 
kuulua alueloukkaukset, kansainväliset harjoitukset ja pakolaiskysymykset. 

Viimeksi mainituista hän mainitsi esimerkkinä vuonna 2015 tapahtuneen pakolaisvirran 
Rajajoosepissa ja piti sitä Venäjän harkittuna näyttönä valmiudestaan aiheuttaa harmia 
naapurivaltiolle.

Myös taloudellinen painostus kaikkine pakotteinen luetaan hybridivaikuttamiseen. 
Samoin kuin sisäisen epäjärjestyksen luominen maahan tukemalla väestöryhmien vas-
takkaisasettelua, terrorismia ja ääriliikkeitä. Kybervaikuttamisen muotoja ovat myös 
verkkotiedustelu ja verkkohyökkäykset sekä sotilaallisella voimankäytöllä uhkaaminen. 
Hybridivaikuttamisen viimeisenä muotona voidaan pitää erikoisjoukkojen käyttöä en-
nen avoimen sodan aloittamista.

Hybridivaikuttamisen havaitseminen vaatii eri toimijoiden yhteispeliä ja toisten viran-
omaisten toimintatapojen tuntemista sekä keskinäistä luottamusta. Ennakoinnissa on 
tärkätä erottaa tarkoitukselliset vahingonteot onnettomuuksista. Se vaatii julkisen hal-
linnon ja yksityisten yritysten yhteispelin kehittämistä, mikä ei ole suinkaan helppoa. 

Yhteiskunnan varautuminen hybridiuhkiin edellyttää vastapuolen toimintamuotojen 
tarkkaa tuntemista ja loputonta mielikuvitusta, kun kaikki mahdolliset tapahtumat tulisi 
ennakkoon aavistaa ja miettiä niille vastakeinot. Esitelmöitsijän mielestä hybridiuhkien 
edessä olemme samanlaisessa tilanteessa kuin Havukka-ahon ajattelija Veikko Huovi-
sen kirjassa. Asiat kun eivät aina tapahdu ollenkaan tai sitten ne tapahtuvat toisin päin. 
        (Tuomo Hirvonen)
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Kesäkuu on rotaryn toveriryhmien kuukausi

Viikkokokous	1.6.2018	(Ei	kokousta)
Viikkokokous	8.6.2018	(Rotarivuoden	päättökokous)

Läsnä 32 henkeä

Päättäjäiset pidettiin vanhaan tapaan Turun Pursiseuran ravintolassa 
päiväisessä säässä. Laulun Ystävien oktetti Juha Järvisen johdolla ilah-
dutti meitä laulullaan. Kuoronjohtaja oli koonnut hienon kokoelman 
merellisiä yhteislauluja, joihin osallistuttiin täysin rinnoin.

Presidenttimme Antti avasi tilaisuuden 
korostamalla rotarytoiminnan ydintä. 
Se on tuottaa kohtaamisia älyllisesti 
uteliaille ihmisille innostavia esityksiä 
eri aloilta.

 Joulumusiikki-ilta projekti on edel-
leenkin toimiva hyväntekeväisyysta-
pahtuma. Se on jopa niin hyvä, että 
rotarypiiri olisi halunnut siitä piirita-
pahtuman. Tähän ei tietenkään suos-
tuttu. Jatkuva osallistuminen nuoriso-
vaihtoon on merkittävä taloudellinen 
panostus klubiltamme.

Antti kiitti kaikkia, jotka ovat auttaneet johtotroikkaa rotaryvuoden 
aikana. Erityisen kiitoksen sai Aviisin toimitus.



13

Past president Antti 
Mäkelä sai ansioistaan 
PHF- arvon. Merkin 
kiinnitti presidentin 
rouva Ella Kasi. Antti 
on muuttanut Järven-
päähän, mutta lupasi 
silti osallistua kokouk-
siin, koska porukka on 
niin hyvä ja kokoukset 
mielenkiintoisia!

Lopuksi presidentti Antti luovutti käädyt tulevalle presi-
dentille Juha Pirttisalolle. 

Antin mieleen oli jäänyt muutama asia presidenttivuodelta
- ei puhuttu naisjäsenyydestä
- ei tarvitse kokeilla aamukokouksia
- kuvernöörin ehdotus avec-tilaisuuksien lisäämisestä.
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Juha kertoi, että ensi rotaryvuoden teema on :”Ole innostaja/Be the inspiration”. Hän totesi, että Joulu-
musiikki on klubimme tavaramerkki. Meillä on myös hyvin toimiva klubi. Pitäisi löytää lisää yhdessä 
tekemistä. On myös huolehdittava siitä, että on riittävästi toimihenkilöitä, kun porukka ikääntyy.

Johtotroikkaan kuuluvat Juhan lisäksi Jarkko Toivonen ja Antti Ailio.

Uusien jäsenten rekrytointi on käynnissä. Juha esitteli yh-
den kandidaatin, joka on Suomen Aula LKV Oy:n johtaja 
Karri Grönlund. Uudet jäsenet pyritään heti aktivoimaan 
klubin toimintaa. Tarkoitus on jatkaa yhteistyötä SPR:n 
kanssa maahanmuuttajien mentoroinnissa.

Syksyn ensimmäinen kokous 0n 31.8., jolloin esitelmöi 
Helsingin Musiikkitalon 
arkkitehti Marko Kivistö. 
Piirin syysseminaari on 8.9. 
ja intercity ilotulitusillallinen 
16.9.
Hyvää Kesää Kaikille!  
(Risto Hurme)

Tekstitoimittaja Risto Hurme ja kuvat Tuomo Hirvonen, ellei jutun yhteydessä toisin mainita. 
Taitto Merja Hirvonen

Kuvernöörin kuukausikirje no 12

Uusia tuulia  
Tulevat kaksi vuotta tulevat näyttämään uusia suuntia myös Suomen rotarykartassa. 

Jokaiseen	Suomen	rotarypiiriin	tarvitaan	uusia	klubeja	ja	myös	uusia	klubilaisia	olemassa		ole-
viin	klubeihin.	Meidän	on	rotareina	ymmärrettävä	vanhenemisen	faktat	ja	satsattava	uuteen	

sukupolveen. 
Henkilökohtaisesti katson että moni paikkakunta on pullollaan rotaryhenkisiä ihmisiä, mutta 
kynnys	liittyä	olemassa	olevaan	klubiin	on	liian	suuri.	Silloin	on	klubin	oltava	hereillä	ja	perus-
taa	itselleen	vaikkapa	satelliittiklubi	alaisuuteensa.	Kerron	mielelläni	lisää	satelliittiklubeista	ja	

miten sellainen perustetaan, jäseniä siinä tarvitsee olla minimissään. 

Piirien	tasolla	todennäköistä	on,	että	suomessa	yhdistetään	piirit	1380	ja	1400	yhdeksi	piiriksi	
numero	1385,	sen	näyttää	lähitulevaisuus.	

Vaihtokokouksen aikana Hannu Savola kävi kiittämässä Aviisin tekijää Merja Hirvosta saamastaan 
atk -tuesta ja hyvästä lehdestä. Klubimme kokenein rotariveli Hannu luovutti Merjalle rotariaihei-
sen korun, jonka hän oli tuonut eräältä maailmankonferenssimatkaltaan.

* * *

* * *
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Risuja 
Vaikka kaikki menikin  pääsääntöisesti piirissämme hyvin , kaiken voi aina tehdä paremminkin. 

Jatkossa toivon, että kuka ikinä ottaakaan  piiritasolla tai klubitasolla tehtäviä vastaan, myös aktii-
visesti tekee oman osuutensa. Osaan klubeista kaipaan todella paljon lisää iloa, vähemmän turhan-

tärkeilyä ja jaarittelua ja paljon enemmän toimintaa. Rotaryaate on hyväntekeväisyysaate, 
ei kahvittelukerho

Kiitos 
Vuoden kolme teemaani Muutos, Toiminta ja Ilo jäävät varmasti monille mieleen, ainakin minulle  

itselleni. Piirimme otti haasteen vastaan ja muutosta on selvästi useissa klubeissa saatu aikaan. 
DG Erik kiittää ja vaikenee, tosin uudet tehtävät jo odottavat ja jatkossa vastaan ARC (Assistant 

Rotary Coordinator) tehtävistä, kenttänä koko Suomi ja Viro. 
Do it Erik’s way! 

Rotarymaailmassa kesäkuu tarkoittaa toveruusryhmien kuukautta, moisia ryhmiä ja harrastuspo-
rukoita löytyy suomesta ja maailmanlaajuisesti lukemattomia määriä. Tutustukaa niihin vaikka 
My Rotary sivustolla (my.rotary.org) tai uudistuneilla Suomen Rotaryn sivuilla (rotary.fi). Kesän 
aikana kannattaa suunnata vaikkapa  elokuun 4. päivänä Loimaalle ihastelemaan Rotary Rallyn 
autokaunottaria, nyt jo kahdeksatta kertaa. Toveruusryhmään kuuluu myös  pelaaminen piirin 
Golfmestaruudesta 1.9 Maskun Kankaisten Golf-puistossa. Kesä kannattaa kuitenkin ladata omia 
akkuja ja vain lomailla – se on kuvernöörin määräys! 

Rotaryvuosi edestäpäin katsottuna tuntuu pitkälle ja uskonkin, että kaikki istuvat  
  
presidentit ja klubien virkailijat allekirjoittavat tämän. Näin jälkeenpäin voi vain todeta että meni-
pä nopeasti. Olla piirin kuvernööri  vie  tuhottomasti omaa aikaa, (reilut toista sataa työpäivää) tuo 
autoon uskomattoman määrän kilometrejä, (lähes  20 000km), mutta antaa todella paljon. 

Heti alkuun  haluan erityisesti mainita kolme klubia ja palkita vielä kiitoksin. Salon rotaryklubi, 
joka pilkuntarkkana  tapahtumavastaavana varmisti PETS- tapahtuman onnistumisen. Loimaan 
rotaryklubi, joka rennolla otteellaan jäi kuvernöörin mieleen onnistuneessa syysseminaarissa. Salo 
Uskelan rotaryklubi: me lupasimme vuosisadan piirijuhlan, ja me teimme sen.   Hienoja piirikon-
fakuvia voi ihastella piirimme somesivuilla tai osoitteessa opetus.aikuiskoulutus.fi/rotary 
 
Paljon on muutakin jäänyt vuoden varrelta mieleen, uusia kasvoja, uusia nimiä, uusia ystäviä. 
Osan kanssa voin sanoa, että uusia loppuelämän ystäviä. Minulla oli tarkoituksena osallistua mah-
dollisimman moneen rotaryklubin tapahtumaan virallisen vierailun lisäksi, ja näin myös toimin. 
Pääsin osallistumaan klubilaisten kanssa mm. istuttamaan puita, pelaamaan petankkia, saunomaan 
Raisiolaisten kanssa, vuosijuhliin, useaankin otteeseen kuuntelemaan konsertteja, viettämään 
aikaa toritapahtumissa. Upeita muistoja kaikki. 

Piiri 1410 kasvoi kuluneella kaudella ja avasi ovensa myös yleisölle, meistä tuli näkyvämpiä ja 
sitä kautta mielenkiintoisempia. Jopa niin, että asia on huomattu aina pääkonttorissa asti . Kiitos 
myös siitä. Ensi vuoden piiri- ja klubivirkailijoilla on siis hyvät lähtökohdat aloittaa oma kauten-
sa. 


