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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 7/2018

31.8.2018 - 30.9.2018

Klubipresidentti Juhani Pirttisalon mietteitä alkavasta toimintavuodesta 
Rotary -kauden toimintakauden hallitus

Presidentti    Juhani Pirttisalo
Varapresidentti    Jarkko Toivonen
Past presidentti   Antti Kasi
Sihteeri    Antti Ailio
Rahastonhoitaja  Mika Hellsten
Nuorisovaihtoasiamies  Petri Kannisto
Rotarysäätiöasiamies  Pekka Mäkinen

Muut virkailijat
IT –vastaava   Juhani Soini
Julkisuustoiminta  Heikki Painilainen, Risto Hurme, 
     Tuomo Hirvonen
Joulumusiikkitapahtuma  Markku Seppänen

Vastuuhenkilöiden tehtävänä on jäsenistön avulla:
1.Järjestää mielenkiintoinen klubiohjelma
Kausi on käynnistynyt aiheilla Design Life, Kokemuksia nuorisovaihtovuo-
desta Australiassa, Turun Taidemuseo ennen ja nyt, Konetalo BAU-MET Oy, 
Ev.lut. kirkon rooli Turussa ja Suomalaisessa yhteiskunnassa.. ja jatkuu mm. 
piirikuvernöörin vierailulla, Itämeren turvallisuustilannetta käsittelevällä esityksellä ja klubin vuosikokouksella 
19.10.2018.
2. Huolehtia uusien jäsenten hankinnasta ja perehdyttämisestä
Yksi klubin jäsen on rotarykauden aikana menehtynyt, yksi on eronnut sekä klubiin on liittynyt yksi uusi jäsen. 
Vuosina 2016-2018 klubiin kutsutuille veljille järjestettiin 20.9.2018 ”uusien jäsenten ilta”.
3. Huolehtia klubin viestinnästä sekä erilaisista tapahtumista 
Aviisi -lehteä toimitetaan säännöllisesti, klubin kotisivuja on aktiivisesti kehitetty ja päivitetty sekä sähköpostitse 
muistutetaan viikoittain tapahtumista. Tapahtumiakin on ollut; ollaan järjestetty Tarmo Hahton ja Jussi Kaa-
masen toimesta Rotarypiirin golf –mestaruuskilpailut 1.9.2018, ollaan osallistuttu Rotarypiirin syysseminaariin 
Nauvossa 8.9.2018 sekä nuorisovaihdon tukemiseksi järjestettyyn Ilotulitusillallinen –tapahtumaan 16.9.2018.
4. Suunnitella ja toteuttaa rotary –hankkeita alueellaan. Ollaan osallistuttu Turun rotaryklubien yhteiseen ”Läp-
päriprojektiin” ja Rotaryn globaaliin ”Rauhan kymppi” –projektiin.
5. Lisäksi ollaan käynnistämässä perinteisen (jo 31. kerta 20.12.2018) joulumusiikkitapahtuman markkinointia 
sekä osallistumista Rotarypiirin tukemana SPR:n järjestämään Maahanmuuttajien mentorointi –projektiin. 
Nuorisovaihtoon ollaan lähetetty vaihto-oppilas USA:han (Aku) ja saatu vaihto-oppilas USA:sta (Sydney).
Kaikki veljet osallistumaan aktiivisesti  klubikokouksiin sekä kiinnostuksen mukaan muuhun toimintaan!

Rotarykauden teema on: ”Be the inspiration”, ”Ole innostaja”,
Ihmisten johtamisen perusteemoja ovat innostaminen, kommunikointi ja arvostaminen.

Hyvää alkanutta Rotary -kautta kaikille veljille,
         Juhani Pirttisalo
         Klubipresidentti 2018-2019
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Läsnäolo: omia 16, vieraita 1 (Harri Lukander) + vaihtari Kaa-
po ja Jaana Kannisto sekä Tuomo Hirvosen paikalle houkuttele-
ma jäsenehdokas Lasse Johansson. (Kuva vasemmalla)

Presidentti odottaa golf -veljiltä ehdotusta veli Hannu Savolan 
lahjoittaman putterin koh-
talosta. 

Veli Raimo Ylivakeri (oi-
kealla) on ollut aktiivinen 
rotarygolfari. Lisätietoja 
on toisaalla lehdessä.Veli 

Veli Pekka Mäkinen 
(oik.) mainosti ensi 
vuoden konventiota, 
joka järjestetään 1.-
5.6.2019 Hampurissa. 
Kun konventio on näin 
lähellä meitä pitäisi 
jokaisen kynnelle ky-
kevän osallistua ”once 
in the lifetime” tapahtu-
maan!

Viikkokokous 31.08.2018
Syyskauden ensimmäinen kokous.

Läsnäolo: omia 19, vieraita 1 + esitelmän pitäjä ja vaihto-oppilas Sydney

Presidentti Juhani Pirttisalo toivotti kaikki tervetulleiksi aloittamaan uusi rotaryvuosi.

Kesätauon aikana perustaja – ja kunniajäsenemme Juhani Karineva oli nukkunut pois 87-vuoden 
korkeassa iässä. Pidimme hiljaisen hetken, kynttilä ja Suomen lippu muistuttivat Juhanista. Veli Antti 
Jääskeläinen muisteli Juhani Karinevan ratkaisevaa panosta klubimme synnyssä.

Uusi jäsenemme Karri Grönlund (55v) otettiin juhlallisesti klubimme piiriin. 

Veli Hannu Savola lahjoitti klubille hickoryputterin vuodelta 1912, jonka hän oli saanut meiltä 
80-vuotislahjaksi vuonna 2011. Klubi saa päättää lahjoituksen käytöstä. Hieno teko Hannulta!!

Turun klubit ovat toteuttaneet läppäriprojektin, jonka puitteissa lahjoitettiin 15 konetta vähävaraisten 
lukiolaisten käyttöön. Meidän klubimme hoiti yhden koneen rahoituksen.

Esitelmän piti arkkitehti Marko Kivistö, Helsingin Musiikkitalon pääsuunnittelija. Hänen mielenkiin-
toinen filosofinen esityksensä käsitteli designin merkitystä elämässämme.

Valitettavasti Marko ei lähettänyt esityksestään referaattia, ulkopuolisen oli mahdotonta saada muistiin 
jotain järkevää. (RH)

Viikkokokous 7.9.2018
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Jaana Kannistolle luovutettiin juhlallisesti PHF. Hän on 
toiminut vuosia nuorisovaihtokummina vaihtaritytöille. 
Meille tuleville vaihtareillehan on nimettävä samaa suku-
puolta oleva kummi.

Kaapo Lappalainen oli klubimme lähettämänä vaihto-op-
pilaana Länsi-Australiassa Pertheissä. Kaapo toi tuliaisena 
austraalialaisen isäntäklubinsa viirin.

Siellä isäntäklubina 
oli Mosman Park 
klubi, jossa on 15 
jäsentä. Klubikoko-
uksissa ruoka ko-
kattiin itse. Kaapo 
teki makaronilaa-
tikkoa.

Kaupungin koko oli yllätys. Siellä on yli 2 milj asukasta. Kau-
punkialue on laaja, isäntäperheet olivat n 15 km etäisyydellä 
keskustasta. Se on Länsi Australian osavaltion pääkaupunki.  
Australian itärannikolle Sydneyhin on yli 3.000 km! Kaupunki 
on kuuluisa hienoista hiekkarannoistaan.
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Turku Aninkainen Rotaryklubin viikkokokous 14.9. klo 11.45 Suomalaisella Pohjalla

Paikalla oli omia veljiä 22, vierailijoita 1 sekä esitelmöitsijä Turun taideyhdistyksen varapj. professori 
Jaakko Ossa.

Presidentti kertoi osallistuneensa 8.9.2018 Jarkko Toivosen kanssa Rotarypiirin syysseminaariin 
Nauvossa. Jarkko puolestaan kertoi kokouksen päällimmäisenä antina olleen sen, että runsaan asiasi-
sällön ohella ”rotarytoiminnassa tärkein asia on se, että sen pitää olla hauskaa”. (toimittajan komment-
ti: Kaksinkertainen governor Aaro Hurskainen julisti taannoin rotarytoiminnan ehdot: Sen pitää olla 
hauskaa ja hyödyllistä ja ainakin toisen vaatimuksen pitäisi täyttyä). Jarkko toteutti nämä molemmat 
ehdot viettämällä kokoukseen liittyen viikonlopun veneellään Nauvon satamassa.

Presidentti jatkoi, että tulevana viikonloppuna osallistumme 
Turun klubien järjestämiin ”Ilotulitusillallisiin” sunnuntaina 
16.9.2018 Kanniston Petrin mukaan kutsumien 2 vaihto-oppi-
lasperheen ja vaihto-oppilaamme kanssa. 

Nyt - teemaa presidentti valotti kertomalla Taidemuseossa 
samana päivänä avatusta näyttelystä Ali Munsterhjelm- Axel 
Haartman - Santeri Salokivi 14.9.2018-20.1.2019 kehottaen 
kaikkia käymään näyttelyssä klubikokouksen jälkeen tai myö-
hemmin.

Jaakko Ossan aiheena oli Turun taidemuseo, joka on suomalai-
seen taiteeseen keskittyvä museo. Museo on ollut perustami-
sestaan lähtien modernin taiteen museo. Sen toimintaa ylläpi-
tää ja sen laajan kokoelman omistaa vuonna 1891 perustettu 
Turun Taideyhdistys ry. Museorakennuksen on suunnitellut 
arkkitehtiprofessori Gustaf Nyström (1856–1917) ja se vihittiin 
käyttöön 20.4.1904. Rakennuksen kokonaiskustannukset olivat 461 000 markkaa (nykyrahassa mitat-
tuna n. 1 658 000 euroa).  

Liikemiesveljesten Ernst (1846–1924) ja Magnus (1859–
1924) Dahlströmin lahjoittamin yksityisin varoin raken-
nettu ja Turun kaupungille lahjoitettu Turun taidemuseo 
oli avautuessaan Suomen toinen taidemuseoksi suunnitel-
tu rakennus Ateneumin jälkeen. Vuonna 2015 taidemuse-
oon tutustui yhteensä 54 672 kävijää, joista 25 375 vierai-
lijalle kirjattiin ilmaiskäynti.

Turun Taideyhdistys ry perustettiin edistämään taiteen 
harrastusta ja ylläpitämään taidekokoelmaa erityisesti 
Varsinais-Suomen alueella. Rakennuksen ensimmäisessä 
kerroksessa toimi 1904- 1933 Taideyhdistyksen piirustus-
koulu, joka on nykyään osa Turun ammattikorkeakoulun 
taideakatemiaa. (Seppo Ruohonen)

Viikkokokous 14.9.2018

Akseli Gallen-Kallelan Sammon puolustus
(Museon peruskokoelman merkittävimpiä teoksia).
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Läsnäolo: omia 21, 1 vieras (Ville Vuorenmaa/Pirkkala) sekä apulaiskuvernööri Rainer Huopalahti
Uusien jäsentemme (2016 ja sen jälkeen tulleet) perehdyttämistilaisuus järjestettiin 20.9. Paikalla oli 4 
klubilaista kuudesta mahdollisesta.

Joulumusiikki-ilta on 20.12.
Kuvernöörin vierailu on 5.10. Kaikki mukaan!

Esitelmän piti veli Marko Eklund. Hän on Konetalo Bau-Met:n toimi-
tusjohtaja. Yhtiö on vuonna 1972 perustettu perheyritys. Tämän vuo-
den arvioitu liikevaihto on 4,2 milj €. Yhtiö tuo Euroopasta erilaisia 
rakennusalaan liittyviä koneita, laitteita ja materiaaleja. Asiakkaat ovat 
elementtitehtaita, rakennusliikkeitä, raudoittamoita ja vuokraamoita. 
Monet näistä ovat perheyrityksiä. Henkilöstöä on 6, Myytyjen konei-
den ja laitteiden huollon hoitavat sopimusyrittäjät.

Tuotteet
- harjateräksen käsittelyyn tarkoitetut koneet (Italia), kuten raudoi-
tusautomaatit elementtitehtaille
- betonoinnin pintakäsittelykoneet, vibrat, betoni- ja jätenostoastiat, 
tärypalkit

- Acces -tuotteet, kuten mininosturit, alutelineet, 
henkilönostimet. Mininosturiin ei tarvita nostu-
rikorttia

Marko on 48-vuotias koneautomaatioinsinööri 
ja reservin luutnantti. Vuodet 1996 - 2003 hän 
työskenteli McGregorilla lastiluukkujen parissa. 
Vuodesta 2003 hän on johtanut Bau-Met:iä.
Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi lasta. Harras-
tuksia ovat jääkiekko, golf, pyöräily ja kuntosali
(RH)

Viikkokokous 21.9.2018

Vieraina apulaiskuvernööri Rainer Huopalahti 
ja Ville Vuorenmaa Pirkkala -klubista
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Viikkokokous 28.9.2018
Läsnäolo: omia 22, vieraina Harri Lukander (Piikkiö) ja Heikki Impivaara (Naantali)

Erityisiä ilmoitusasioita ei ollut.

Esitelmän pitäjäksi oli saatu tuore klubiveli tuomiorovasti 
Heimo Rinne. Tuomiorovastina toimii kunkin hiippakunnan 
tuomiokirkon kirkkoherra. Hän toimii hiippakunnan piispan 
”varamiehenä”.

Esitelmän aiheena oli Suomen evankelisluterilaisen kirkon roo-
li ja jäsenkehitys Turussa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Heimo on syntynyt Huittisissa v 1953. Aloittaessaan opinnot 
Helsingin Yliopistossa historia ja valtio-oppi kiinnostivat. 
Kohta kuitenkin teologia alkoi vetää puoleensa. Hänet vihittiin 
papiksi Turun Tuomiokirkossa v 1980. Koko virkauransa hän 
on toiminut Turun hiippakunnassa. Heimo on väitellyt teolo-
gian tohtoriksi. Viimeiset 8 vuotta hän on tehnyt työtä Turun 
Tuomiokirkon kirkkoherrana. Kun hän jätti Maarian seurakun-
nan kirkkoherran tehtävät v 2000 seurakuntalaiset valitsivat 
puolison, Katri Rinteen kirkkoherraksi! Katri on vihitty papiksi 
v 1992. Perheen vanhin tytär on teologian tohtori, keskimmäi-
nen dosentti Kuopion yliopistossa ja nuorimmainen maatalon 
emäntä.

Heimo esitteli kirkon tilaa tilastojen kautta (netti: kirkon tilastot) Tuomiokirkkoseurakunnassa on n 14 
000 jäsentä. Tänä vuonna kirkkokäyntejä on ollut n 3/seurakuntalainen. Jäsentilaston mukaan evl lut 
kirkossa on nyt 3 885 436 jäsentä. Parissa kymmenessä vuodessa jäsenmäärä on vähentynyt n puoli 
miljoonaa. Suomessa ei ole valtiokirkkoa. Kirkko ja valtio on erotettu lailla jo 150-vuotta sitten. Us-
konnonvapauslaki vuodelta 1923 antoi mahdollisuuden erota kirkosta.

Kuitenkin evankelis- luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on maassamme erityisasema, Se perustuu
väestökirjanpitoon ja hautausmaihin. Kirkko on huolehtinut väestökirjanpidosta ikiajat, myös hauta-
usmaiden ylläpito on ollut kirkkojen vastuulla. Kirkko hoitaa myös tunnustuksettomien hautaamisen. 
Turussa Kärsämäen hautausmaalla on heille oma alue. Hautapaikkamaksu koskee kaikkia.

Vainajien siunaamisen ja hautojen hoidon kulttuuri on kovin erilainen eri uskontokunnissa. Seurakun-
tayhtymällä on ollut vaikeuksia ylläpitää suomalaiseen hautausmaatapaan liittyvää siisteyttä ja hyvää 
makua.

Tällä hetkellä kirkkoon kuuluu n 71% kansasta. Kriittinen kohta on 50%, jos sen alle mennään, vero-
tusoikeus loppunee. Nykyisellä veroäyrillä Turku tulee toimeen n 7 vuotta. Turun ja Kaarinan seura-
kuntayhtymässä on nyt 10 seurakuntaa. Määrää olisi taloussyistä pakko supistaa, mutta Kirkkohallitus 
torjui supistusesityksen, jossa seurakuntia olisi ollut 5 suomenkielistä ja 1 ruotsinkielinen.

Tilastojen mukaan maailmassa on kristittyjä n 2,5mrd eli 35% maailman väestöstä. Kristityt jakaantu-
vat: katoliset 49%, protestantit 22%, riippumattomat 17% ja ortodoksit 12%

Eniten kristittyjen määrä kasvaa Afrikassa, jossa heitä on nyt 631milj. Sen sijaan Euroopassa määrä 
vähenee jatkuvasti. Nähtäväksi jää, miten tämä trendi vaikuttaa eettisiin ja moraalisiin arvoihin?
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Organisaatiosta
Kirkon perusyksikkö on seurakunta, joita on n 400. Seurakunnat muodostavat rovastikuntia. Näiden 
tuomiorovastit ja lääninrovastit avustavat hiippakunnan piispaa.
Hiippakuntia Suomessa on 9. Kirkkohallitus hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa
Kirkon ylin päättävä elin on kirkolliskokous, joka kokoontuu 2 kertaa vuodessa. 
Kokoonpano
- 64 maallikkoa
- 32 papiston edustajaa
- 10 piispaa
- Valtioneuvoston edustaja
- Saamelaiskäräjien edustaja
- kenttäpiispa

Hengellinen elämä mm
- kirkolliset toimitukset
- jumalanpalvelukset
- Turussa kastetaan 56% lapsista
- puolet avioliitosta solmitaan kirkollisesti (edellyttää, että molemmat kirkon jäseniä)
- rippikoulun käy n 70%
- srkyhtymä käyttää 380 000€/v diakoniatyöhön
- lapsi- ja nuorisotyö
- lähetystyö ja kansainvälinen toiminta
Kriisitilanteet tuovat ihmiset kirkkoon (Kauppatorin puukotus).

Lopuksi Heimo luki otteen Hämeenlinnan seurakunnan lehdestä:
”Kirkko on yksi sivistyksen kulmakivistä. Sen alati näkyvinä maamerkkeinä ovat hautausmaat ja kir-
kot. Kirkko on syvällä myös suomalaisessa mielenmaisemassa. Ihmiset kaipaavat kirkon perusviestiä 
hyvyydestä, oikeudenmukaisuudesta ja armosta. Sillä on rooleja ihmisen elämänvaiheissa. Mikä voisi 
korvata kirkon tilan, kun ystävä kuolee? Yhteisen ilon ja surun paikkana mikään ei ole noussut kor-
vaamaan sitä!”

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen
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KESÄKAUDEN ROTARYGOLFTAPAHTUMIA

Rotarygolfin yhdistetyt Pohjoismaiden ja Suomenmestaruuskilpailut järjestettiin RK Heinola Pohjoi-
sen toimesta Suomen Urheiluopiston Cooke-kentällä Vierumäellä 5.-7. kesäkuuta 2018. Klubimme 

jäsen Raimo Ylivakeri osallistui ilman mainittavaa menes-
tystä, mutta kilpailun yhteydessä pidetyssä rotarykokoukses-
sa hän luovutti järjestäjille Aninkaisten klubin standaarin ja 
sai vaihdossa sekä Heinola Pohjoisen että Heinolan rotary-
klubien standaarit, jotka luovutettiin Aninkaisten klubille 
7.9.2018.

Rotarygolfin järjestyksessään 55. maailmanmestaruuskilpai-
lut järjestettiin 8.-14. heinäkuuta Viron Tallinnassa. Klu-
bimme jäsen Raimo Ylivakeri osallistui kisaan ja onnistui 
voittamaan kaksi palkintoa: maanantain harjoittelupäivän 
joukkue-
kilpailun 1. 
palkinnon ja 
sitten kol-
mipäiväisen 
varsinaisen 
kilpailun 
toisen sijan 

tasoitussarjassa HCP 12,5-18,5. Kilpailujen yhteydessä 
pidetyssä rotarykokouksessa vaihdettiin Aninkaisten 
klubin ja Tallinnan rotaryklubin kesken standaarit. 
(Kuva yllä)

Rotarypiirin 1410 golfmestaruuskilpailut järjestettiin 
Kankaisten Golfpuistossa 1.9.2018 greensome -muotoi-
sena parikilpailuna. Sieltäkin tuli klubillemme menes-
tystä, kun Raimo Ylivakeri parinaan poikansa Mikko 
Ylivakeri (Turun Rotaryklubi-Åbo Rotaryklubb) voitti-
vat kilpailun tuloksella 76 nettolyöntiä. (Kuva oikealla) 

Kolmanneksi tulivat tuloksella 80 netto-
lyöntiä klubimme jäsenet Tarmo Hahto ja 
Jussi Kaamanen, jotka edellisvuoden voit-
tajina kantoivat päävastuun tämän vuoden 
kilpailun järjestämisestä.
Yt
Raimo Ylivakeri
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 ROTARYPIIRIN 1410 
KUUKAUSIKIRJE 

ITÄMERI 

Elokuu 2018 

•  

Tämän vuoden syysseminaarin järjestää Nauvon 
Rotaryklubi lauantaina 8.9.2018. Seminaarin teema on 
Itämeri.  
 
Aamupäivän ajankohtaisen rotarytietouden, 
vuosikokouksen ja lounaan jälkeen lähdemme joukolla 
meritse Nauvon yliopistoon Seilin saareen – Turun 
yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitokseen. 
Tutkimuslaitos keskittyy Saaristomeren ja Itämeren 
alueen monitieteelliseen tutkimukseen, keskiössä on 
meriympäristön tilan pitkäaikaisseuranta.
 

Merellisen retken lisäksi syysseminaarissa on uutta 
rotarien avecien toivottaminen tervetulleiksi yhteiseen 
tapahtumaan. Heille järjestetään aamupäivän seminaarin 
ajaksi korkeatasoinen oma ohjelma. 

Tulkaa mukaan viihtymään! 
 

Risto Suviala, District Governor 2018-2019 
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 ROTARYPIIRIN 1410 
KUUKAUSIKIRJE Syyskuu 2018 

   IDEAPANKKI 

 

 

 

Neljän viikon ja 24 klubin vierailut ovat jo luoneet kuvernöörille 
selvän kuvan siitä, että klubit haluavat kasvua ja nuorempaa 
väkeä jäsenikseen. Useissa klubeissa, joissa on vain 
miesjäseniä, on täysi valmius ottaa ensimmäiset naisjäsenet. 
Klubeissa, joissa on hyvä kassatilanne, on mahdollisuuksia 
isompiinkin hyväntekeväisyysprojekteihin. 
 
Käytäessä klubien hallituksen ja kuvernöörin kesken läpi 
klubien toimintasuunnitelmia niistä löytyy lukuisia sellaisia 
hankkeita ja muita toimintamuotoja, joista olisi hyötyä muillekin 
klubeille. Olenkin päättänyt klubivierailujeni jälkeen 
marraskuussa koota kaikkien klubien käyttöön “Hyvien 
käytäntöjen ideapankin”. Tämän ovat piirimme 60 klubia piirin 
taholta ansainneet. 
 
Näen kuvernöörivierailujen suureksi tehtäväksi rakentaa 
entistä läheisempää yhteistyötä klubien ja piirin välillä. Vain 
henkilökohtaisilla tapaamisilla päästään tavoitteeseen 
parhaiten. 

Risto Suviala, District Governor 2018-2019 
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