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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 8/2018

5.10.2018 - 26.10.2018

Hyvät veljet
Kuten viime perjantain klubikokouksessa oli puhetta, on keskiviik-
kona 14.11.2018 vuorossa ”yritysvierailu” Länsi-Suomen Meri-
vartioston esikuntaan ja tämän jälkeen mahdollisuus päästä kat-
sastamaan TPS:n syyskunto Gatorade Center -areenalla TPS-Sport 
-jääkiekko-ottelussa.

Keskiviikon 14.11.2018 ohjelma
Klo 16:30 kokoontuminen Länsi-Suomen Merivartioston esikun-
nassa, joka sijaitsee sataman kupeessa, nk. Auriga Centerissä, osoit-
teessa: Juhana Herttuan Puistokatu 21; pihalla on reilusti maksul-
lista pysäköintitilaa. (1€/h)/keskustasta voi tulla 1 -bussilla Turun 
Linnan kohdalle, josta n. 500 m kävelymatka Auriga Centeriin,

Klo 16:30-17:30 isäntämme, rotaryveljemme, Länsi-Suomen Me-
rivartioston apulaiskomentajana toimiva Kalle Osola kertoo ajan-
kohtaisia asioita rajaturvallisuudesta, Rajavartiolaitoksesta, Länsi-
Suomen merivartiostosta ja Meripelastuskeskuksesta;

Klo 17:30-17:45 varapresidentti Jarkko on luvannut järjestää tarvittaessa bussikuljetuksen Auriga 
Centeristä Gatorade -areenalle, klo 18:00-18:15 otteluennakko ja TPS -briiffaus Gatorade -areenalla,

Klo 18:30 - Jääkiekon SM-liigan ottelu TPS-Sport Gatorade Centerin ravintolakatsomossa. Pelin 
jälkeen paluu keskustaan omalla autolla/yleisillä bussiyhteyksillä. Ilmoittautuminen Länsi-Suomen 
Merivartioston esikuntaan tutustumiseen viimeistään maanantaina 12.11.2018
(turvallisuusmääräykset edellyttävät vierailijajoukon nimilistan toimittamista viimeistään 13.11.2018 
Kallelle) sähköpostitse; juhani@pirttisalo.fi.

Jos haluat osallistua vain/myös em. TPS -tapahtumaan ilmoittaudu viimeistään klubikokoukseen 
9.11.2018 mennessä sähköpostitse; juhani@pirttisalo.fi ja maksa samalla 35€ tilille 
FI05 1590 3500 2471 33/Nordea (Juhani Pirttisalo); laita viestiin myös maininta, tarvitsetko
 bussikyytiä Auriga Centeristä Gatorade Centeriin; maksu sisältää ravintolakatsomolipun sekä hampu-
rilaisen ja kahvin. Oluet/viinit osallistuja maksaa sitten itse paikanpäällä. TPS -tapahtumaan voi ottaa 
mukaan myös kaverin tai avecin, mutta ilmoittaja vastaa myös hänen maksuistaan.
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Läsnäolo: DG Risto Suviala ja vaimonsa Marja, AG Rainer Huopalahti, vieraat Harri Lukander (Piik-
kiö) ja Matti Hakoila (Aboa Nova), omia 18

Veli Raimo Ylivakeri oli käynyt Riminissä Rotaryn EM -golfkisoissa 
ja saavuttanut kolmannen sijan! Onnea. Viirin vaihtoon ei italialaisilla 
ollut varaa. (kuva oikealla)

Presidentti päivitti jäsenasioita
- uusia jäseniä on tullut 2 ja yksi siirtojäsen
- eronneita ovat Pekka Mäki (työkiireet), Antti Mäkelä 
 Antti kiittää 16v antoisasta yhdessäolosta.
 (muutto Järvenpäähän), Pentti Ääri (sairaus).

Tällä hetkellä klubissa on 56 aktiivi- ja 8 kunniajäsentä.

DG Risto Suvialan klubivierailu. 

DG kertoi tämän olevan 
48 klubivierailu.

Risto on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Työ-
uransa hän on tehnyt Gredit Management (perintä) -toi-
mialalla johto- ja asiantuntija tehtävissä vuosina 1975 - 
2011. Hän on kirjoittanut teoksen ”Perinnän historia” 
(2014). Samppalinnan rk:n jäsen hän on ollut vuodesta 
1988. Risto toimi alueemme AG:na 2013 - 2015.

Piirikuvernööri Risto Suviala kertoi, että bahamalaisen 
RI:n presidentin Barryn Bassinin motto on ”Be the 
Inspiration”. Se on suomeksi kääntynyt ”Ole innos-
taja”. Paul Harris on lausunut, että Rotary on pie-
noiskoossa rauhan tilassa oleva maailman malli, jota 
kansojen kannattaisi seurata.

RI Barry toteaa: ”Minulle Rotary ei ole vain malli, 
vaan myös innostuksen lähde. Se näyttää meille, mikä on mah-
dollista ja kannustaa meitä tavoittelemaan sitä ja antaa meille 
tavan toimia. Olkaamme innostajia yhteisessä maailmassamme”.

Miksi Rotary
- haluamme tehdä maailmasta paremman paikan elää
- maailma on meillä lainassa lapsilta ja lapsenlapsilta 
 (prof Pentti Malaska)

Rotaryn perusarvot
- toveruus, rehellisyys, moninaisuus, palvelu ja johtajuus.

Moninaisuuden pitäisi kuvata ympäröivää yhteiskuntaa. Johta-
juus - mikä on oikein, ei vain puheet vaan myös teot. Perusarvo-
jen tulee ilmetä jokaisen rotarin ajatuksissa, puheissa ja teoissa.

Viikkokokous 5.10.2018
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Piirikuvernööri Risto Suviala ja
klubipresidentti Juhani Pirttisalo 
ryhmittyivät kokeneen klubiveli 
Hannu Savolan kanssa samaan kuvaan. 

Hannulla on yllään vuoden 1993 - 94 
piirkuvernöörin pikkutakki.

Jokainen klubin jäsen on tärkeä. Jokainen voi osallistua rotarytoimintaan tekemällä vapaaehtoistyötä 
ja / tai lahjoituksin Rotarysäätiölle tai muuhun hyväntekeväisyyteen.

Nostoja piirijohtosuunnitelmasta
-  Jokainen klubi määrittelee klubijohtosuunnitelmassaan oman visionsa 2 - 3 vuoden päähän: miten  
 asioiden pitäisi olla 2-3 vuoden päästä, miten asiat ovat nyt ja miten visioon päästään
- Jokainen klubi hankkii vuoden aikana 2 uutta jäsentä. Klubin nettolisäys on yksi jäsen.

Vuoden ”Rauha ratkaisee”-teeman kuuden kohdan toimenpideohjelma.
DG haluaa ottaa piirissämme vuoden erityisteemaksi rauhan. Rotarysäätiöllä on yhteistyötä kuuden 
yliopiston (ml Uppsala) kanssa, joista viidessä voi säätiön stipendillä suorittaa 2-vuotisen maisteri-
koulutusohjelman ja yhdessä 3 kk täydennyskoulutusohjelman. Viime vuonna stipendejä haki piiristä 
kolme, yksi pääsi mukaan ohjelmaan. Maailmanlaajuisesti stipendejä jaetaan 100.

Piirin toimenpideohjelma teemaan liittyen 2018-2019
1. Systemaattinen Rotary Peace Center -stipendin hakijoiden rekrytointi helmikuusta 2019 alkaen
2. Rauhankonsertti sunnuntaina 10.2.2019 Turun Sigyn -salissa. Helmikuu on Rotarykalenterisssa  
 Rauhan edistämisen kuukausi.
3. Piirikonferenssissa 6. - 7.4.2019 pääteemana on rauhan edistäminen
4. Piiri tukee Peace Centereitä 25 000 USD/vuosi (nyt 21 500USD9. Varat kerätään jäsenten 
 Rauhankympin lahjoituksilla. Piirille hankitaan Peacebuilder District -status.
5. Neuvotaan klubeja ja jäseniä hankkimaan Peace Builder Club ja Peace Builder Rotarian -statukset
6. Järjestetään tammikuussa 2019 kirjoituskilpailu piirin alueilla perusopetuksen 9. vuosiluokille.  
 Aihe: ”Onko rauha mahdollinen?” Palkintoina stipendejä.

Rotary rauhan rakentajana
- konsertti Sigyn -salissa sunnuntaina 10.2.2019 klo 15.00
- Turun Konservatorion kuoroja ja orkestereita
- pääsyliput 20€

Tärkeä päivämäärät
1. Klubien esitykset piirikuvernööriksi 2021-22, dead line 30.11.2018,

 risto.suviala@gmail.com

2. Rotary Konventio on lähellä meitä Hampurissa 1.-5.6.2019, 
matkatoimistot ovat valmiina paketteineen!
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Viikkokokous 12.10.2018
Läsnäolo: omia 27!!, vieraana Harry Lukander ja esitelmän pitäjä

Presidentti muistutti Joulumusiikki-illasta. Tulot on tarkoitus käyttää 
yhteistyössä SPR:n kanssa maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Veli Hannu Laamanen oli pitkästä aikaa tullut kokoukseen. Hän kertoi, 
että oli ostanut takaisin keväällä myyneensä hammaslääkäriaseman.

Esitelmän piti prikaatikenraali evp Juha Pyykönen aiheenaan ”Itäme-
ren turvallisuusuhkat -vastauksia”. Heti 
alkuun hän totesi, että Suomen pitäisi 
liittyä NATO:on.

1. Mihin meidän pitäisi varautua eli 
turvallisuustilanne Suomen näkökul-
masta
- suurvallat ovat toistensa kilpai-
lijoita, yhteistyö vähenee, suurvaltojen 
toimintavapaus kasvaa, kansainväliset 
instituutiot ja säännöt heikkenevät, anarkia lisääntyy
- Venäjä jatkaa väkivallan käyttöä ja ”vihamielistä vaikuttamista”, 
kautta historian se on kasvattanut BKT:ta valtaamalla uusia alueita
- Suomi jää yksin, ellei Ruotsi syvennä yhteistyötä, Ruotsilla on 
tarkat rajat yhteistyön laajuudelle, kylmän sodan aikana Ruotsilla salai-
set turvatakuut USA:lta, miten nyt??

Hybridi kuvaa hyvin uhkien moninaisuutta, koska se on 
välineiden yhdistelmä.

Esimerkki HYBRIDI -vaikuttamisesta

Ensin heikennetään kohteen riippumattomuutta
- sitten painostetaan muutokseen.

Valmisteluvaiheen toimia
Kerätään tiedustelutietoja, rakennetaan tilannekuvaa, hankitaan vaikutusvaltaa (poliittista, taloudellista 
ym), läsnäoloa eri toimialoilla, informaation manipulointia, yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista toimintaa 
häiritään ja tukijoita ja liittolaisia vastaan isketään

Vaikuttamisvaiheen toimia
Kriittisen infran vaurioittaminen, poliittiset murhat, terrori-iskut ja sabotaasi, erikoisjoukkojen operaa-
tio, puolisotilaallisten ja sijaisjoukkojen toiminta, aseellinen konflikti ja sotatoimia

2. EU:n vastaus - suojellaan yksilöä
Tärkeintä on luoda kansalaisissa uskoa EU:n kykyyn lisätä turvallisuutta- EI tarkoita alueen puolusta-
mista, ei tule uutta NATOA ja  jäsenmaa vastaa itse alueensa puolustamisesta EU tukee vahvistamalla 
resilienssiä (vastustuskykyä) ja kykyä vastatoimiin.

EU vahvistaa kykyä suojella, hybridiuhkia vastaan, kyberturvallisuuden kykyjä, ”vihamielisen tie-
dustelun” vastatoimet yhteistyössä NATO:n kanssa, EU:n puolustus keskittyy kriisinhallintaan EU:n 
ulkopuolella.
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3. NATO:n vastaus: suojellaan jäsenvaltioita
Tärkeintä tunnistaa toimija ja vastata kokonaisvaltaisesti (DIMEFIL= diplomatic,information, milita-
ry, economic, financial, intelligence, law enforcement), jokainen jäsenmaa vastaa, mutta NATO tukee.

Krimin seurauksena jäsenmaiden puolustaminen etusijalle
Nopeita vastauksia Walesista v 2014: valmius, nopean toiminnan joukot, hybridistrategia, pitkän aika-
välin vastauksia Varsovasta v 2016: maajoukkoja, rahoitusta, EU -yhteistyötä, jäsenmaiden puolusta-
minen etusijalle Brysselissä v 2018, sotilaallinen pelote ja puolustuskyky ja tasaisempi taakanjako, EU 
- NATO, vastaterrorismi.

Trumpin puheista huolimatta USA:n rahoitus NATO:n Euroopan puolustukseen on jatkuvasti kas-
vanut, ensi vuonna 7mrdUSD. Venäjän välineet ”vihamieliseen vaikuttamiseen” ovat asevoimat ja 
energia.

NATO vastaa hybridiin pelotteella osana yhteistä puolustusta
Tilannetiedot, jäsenmaiden haavoittuvuuksien tunnistaminen ja resilienssin vahvistaminen, asiantunti-
jatuki, koulutus, harjoitukset, ja nopea vastaisku tarvittaessa.

4. Heijastuksia Itämerelle
EU:lla on entistä laajempi osaaminen vastata hybridiuhkiin, mutta halu ja kyky ovat vasta kehitteillä, 
NATO vastaa kovan turvallisuuden hybridiuhkiin, mutta heikommin harmaan vaiheen toimiin ja Venä-
jällä on yhä aloite ”vihamielisessä häirinnässä”.

Lännessä yhä hyväuskoisuus edelleen vahvaa: Venäjän ”rationaalisuus” & Lännen talousvoima

Demokratioiden heikkous laillisen väkivallan käytössä näkyy
Hybridiin vastataan reaktiivisesti, pelätään enemmän omien koheesion puolesta kuin vastustajan isku-
jen vaikutuksia.

Yhteenveto
EU:n ja NATO:n työnjaolle selvät perusteet, silti päällekkäisyys lisääntyy!
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Viikkokokous ja vuosikokous 19.10.2018
Läsnäolo: omia 21
Vaihto-oppilaamme Aku on lähettänyt kirjeen, joka löytyy klubin nettisivulta.
Veli Jarkko Toivonen muistutti Joulumusiikki-illan varainhankinnasta.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hilke.(oikella) 
Sihteeriksi ilmoittautui Juhani Pirttisalo.

PP Antti Kasi esitteli viime kauden toimintakertomuksen (otteita)
- operatiivisesta toiminnasta vastasi troikka Antti Kasi, Juhani 
 Pirttisalo ja Jarkko Toivonen sekä rahastonhoitaja Mika Hellsten
- kauden alussa jäseniä oli 65 (8 kunniajäsentä), vuoden aikana 
 liittyi 4, erosi 1, kuoli 1, jäsenmäärä 30.6.2018 oli 67
  (kunniajäseniä 9). Keski-ikä 65 vuotta
- kokouksia oli syys- ja kevätkaudella kummallakin 19, näistä 
 vierailukokouksia ja avec -tilaisuuksia oli kumpiakin 4 
- aamukokouskokeilu ei saavuttanut suosiota
- Joulumusiikki-illan tuloksena SPR:n Varsinais-Suomen Piiri 
 sai 4 800 euron lahjoituksen 
 käytettäväksi turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työllistymisen tukemiseen
- nuorisovaihto jatkui entiseen tapaan, ensimmäistä kertaa myös kesävaihto oli käytössä
- klubin nettisivuja kehitettiin merkittävästi
- Timo Aalto-Setälä kutsuttiin kunniajäseneksi (oikealla), 
 PP Antti Mäkelälle haettiin PHF -arvo
- Aviisi ilmestyi säännöllisesti, toimitus Risto Hurme,
  Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen
- tilikauden tulos oli positiivinen ja rahoitusasema kohtuullinen

PP Antti kuvaili esityksen yhteydessä presidenttikauttaan. Hän on 
rutinoitunut johtaja, silti klubipresidentin tehtävä toi uusia haasteita 
ja ahaa -elämyksiä. Hän siteerasi Risto Siilasmaata: ”Johtaja näyttää 
suunnan, lopuksi hän kiittää, sillä välillä hän on palvelijana”. Kuuli-
joille välittyi tunne, että Antti oli ottanut presidentin tehtävän tosissaan 
ja myös onnistunut.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

Toimintakauden 2019 - 2020 henkilövalinnat vahvistettiin:
- presidentti Jarkko Toivonen (oikealla)
- varapresidentti Antti Ailio
- sihteeri (auki, päätetään keväällä)
- PP Juhani Pirttisalo
- rahastonhoitaja Mika Hellsten
- nuorisovaihtoasiamies Petri Kannisto
- rotarysäätiöasiamies Pekka Mäkinen
- toiminnan tarkastajat Martti Oksa, Juha Vasanen, varalla 
 Olli-Pekka Saario
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Uusi veli klubissamme on

Yrittäjä Karri Grönlund, 
Suomen Aula Lkv Oy, 

puh. 040-515 2573, 
karri.gronlund@aulalkv.fi.

Liittynyt rotaryyn 31.8.2018 .
 Luokitus: kiinteistövälitys.

Aviisin toimittajat

Teksti Risto Hurme   taitto Merja Hirvonen    kuvat Tuomo Hirvonen
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Viikkokokous 26.10.2018
Paikalla 22 veljeä sekä vaihto-oppilas Sydney Gamble (kuva).

Klubipresidentti Juhani Pirttisalo avasi kokouksen ja toivotti osallistu-
jat tervetulleiksi. Hän pyysi veljiä katselemaan ympäristöstään poten-
tiaalisia kohteita, joilta voitaisiin saada kannatusilmoitus joulumusiik-
kitilaisuuden ohjelmalehtiseen. Musiikkitapahtuman tuotto riippuu 
nimenomaan ilmoituksista. 

Viiniretki Piemonteen

Klubiveli Kalle Paatero kertoi (oik), 
että ollaan valmistelemassa avec klu-
bimatkaa Piemonteen 19 - 22.9.2019. 
Kohteena siellä on klubiveli Markku 
Kuusiston tyttären Riikka Sukulan ja 
hänen kuuluisan kokki -miehensä tila. 

Saamme opastusta kulttuurista ja viinin valmistuksesta sekä pääsemme 
nauttimaan erinomaisista viineistä maittavan ruuan kera. 

Kalle kyseli alustavasti, saako avec veljesmatkamme kannatusta ja 
moniko olisi kiinnostunut lähtemään. Matka alkaisi Helsingistä (tai 
Turusta) lennolla Milanoon. Sieltä jatkaisimme autoilla Piemonteen, 
jossa majoittuisimme. Perillä vierailtaisiin eri viinitiloilla ja muissakin 
aktiviteeteissa. Riikka on luvannut pitää meistä hyvää huolta ja avustaa 
järjestelyissä. Tuleva presidenttimme (Jarkko Toivonen) on jo ilmoitta-
nut lähtevänsä innokkaasti matkaan. 

Alustavat ilmoittautumiset paaterokaarlo@gmail.com , puh. 0500528231 tai Juhanille tai Jarkolle. 
Markku kertoo myöhemmin erilaisista aktiviteeteistaperillä.

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

Piikkiön rotariklubin veli Harri Lukander (oik.) on tuttu paikkaaja viik-
kokokouksissamme. Hän on myös innokas partiojohtaja, joka kertoi 
partion keinoista nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. 

Harri totesi, että
• Suomessa on noin 750 toimivaa lippukuntaa eli partion
  paikallisyhdistystä.
• Vuosittain partiotoimintaan osallistuu 65 000 partiolaista
• Jäsenistössä on eniten sudenpentuja eli 7–9-vuotiaita partiolaisia
• Keskusjärjestö Suomen Partiolaiset – Finlands Scouterry
• 10 maanteelliseen jakoon perustuvaa partiopiiriä, joista yksi
 ruotsinkielinen
• Maailmassa on noin 45 miljoonaa partiolaista
• Partiolaisia on lähes kaikissa maissa, kaikista maailman 
 uskontokunnista.

Esitelmän pitäjä korosti, että partio on ympärivuotista toimintaa. Suomessa on yhteensä noin 5000 vii-
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koittain kokoontuvaa partioryhmää ja partiolaiset tekevät vuosittain yli 1 100 kesä- tai talvileiriä sekä 
järjestävät erilaisia retkiä. Leirivuorokausia näistä kertyy noin 150 000. 

Partio on vapaaehtoistyötä, totesi Harri. Hänen mukaansa partiolaiset tekevät vuosittain yli 3 miljoo-
naa tuntia vapaaehtoistyötä. Tuntimäärä vastaa yli 1800 kokopäivätoimisen nuorisotyöntekijän työpa-
nosta. Esimerkiksi 17 000 osallistujan suurleiri Roihu 2016 toteutettiin 3000 vapaaehtoisen voimin. 
Tukitoimena vapaaehtoisille on tarjolla partion koulutusjärjestelmä. 

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset 
ominaispiirteensä huomioon ottaen. 

Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen 
sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Lippukunta on partioliikkeen ydin, joka on vapaaehtoistoimintaan perustuva yhdistys. Sillä on omat 
tunnukset, perinteet ja tavat, jotka luovat lippukunnan me-hengen. Partiotoiminta tapahtuu pääasiassa 
lippukunnissa: viikoittaiset partioryhmien tapaamiset ovat isoin osa lippukuntien toimintaa. Lippukun-
nat järjestävät viikkotoiminnan lisäksi retkiä ja leirejä.

Partio on monipuolista toimintaa, joka sopii kaiken ikäisille korosti Lukander. Siinä opetellaan erilai-
sia uusia taitoja omalle iälle sopivalla tavalla. Se on itse tekemistä ja tekemällä oppimista. Partiossa 
kaikki osallistuvat yhdessä tekemiseen. Se tarjoaa mahdollisuuksia ylittää itsensä turvallisesti ryhmäs-
sä muiden tukemana. Siinä hankitaan kokemuksia: retkiä, leirejä, vaelluksia ja purjehduksia. Opittuja 
taitoja pääsee sitten käytännössä soveltamaan ja tuntemaan onnistumisen iloa.

Alle 7-vuotiaat voivat osallistua partiotoimintaan vanhempiensa tai muun aikuisen kanssa. Perhepar-
tiotoiminta onkin selvästi lisääntynyt lippukunnissa. Perhepartiotoiminnan ei tarvitse olla viikoittaista, 
sillä ryhmä voi kokoontua vaikka kerran kuukaudessa päiväretken merkeissä tai muussa partiomai-
sessa touhussa, joka ei voi olla kuitenkaan virallista partio-ohjelmaa. Perhepartio on osa lippukunnan 
toimintaa, kuten ikäkausitoimintakin. 

Viimekertaisen yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 520 000 €. Se jakautui projektisuunnitelman mukaan:
- Valtakunnallinen ohjaus, koordinointi, koulutus ja vaikuttamistyö sai 35 %
- toimintamallien suunnittelu ja lippukuntien koordinointi sai 55 %
- Lippukuntien omat tempaukset, kokeilut ja uudet toimintamallit 10 %.

Avustussummat määräytyivät hankehakemusten mukaan. 

Partiolaisten syrjäytymistä estävät hankkeet ovat olleet näkyvästi esillä. 
Yhteisvastuukeräykseen osallistuneet lippukunnat saivat ideoida omia hankkeita, joihin heille myön-
nettiin vaikuttavuusarvioinnin mukaan tukea. Lippukuntien hankkeet 2017-2018 löytyvät netistä osoit-
teella www.100uuttatapaa.fi

Lounais-Suomen Partiopiirin yhteisvastuu -hankkeen kuusi kohdealuetta ovat
1.Partiolaisten asenteet moninaisuuteen 2.Vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret
3.Mahdollisuus sisupartioon   4.Erityistä tukea vaativat lapset
5.Maahanmuuttajalapset, -nuoret ja perheet 6. Harrastamattomat yksinäiset lapset.

Sisupartio on tarkoitettu vammaisille lapsille. Sen merkitys on suuri vammaiselle lapselle ja nuorelle 
sekä koko lippukunnan jäsenistölle. Lippukuntia kannustetaan yksin tai yhdessä tutustumaan sisupar-
tiotoimintaan ja toimimaan aidossa tilanteessa. Sisupartio tutuksi –koulutusta tarjotaan lippukunnille 
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ja alueille. Sisupartiotoiminnan aloittamiseen on valmis tukimateriaali. Partiokamupesti ja -koulutus 
on luotu samoaja -vaeltajaikäiselle. Kaikista ei kuitenkaan tule ryhmänjohtajia, mutta partiosta on 
tulevaisuudessa hyötyä opintoihin tai työelämään.

Erityistä tukea vaativat lapset on partiossa otettu huomioon. Heitä varten luodaan partioon sopivia 
malleja, joiden avulla erityistä tukea vaativa lapsi voi harrastaa partiota omista lähtökohdistaan mah-
dollisimman pitkään ja tuetusti mahdollistaen samalla koko ryhmän kasvun ja kehityksen. Toiminta 
tapahtuu muun muassa seuraavilla tavoilla:
• Piirin Riehakas ryhmä haltuun -koulutukset toistuvat nyt vähintään kaksi kertaa vuodessa
• Koulutus antaa keinoja ja ideoita haastavan partioryhmän ohjaamiseen
• Koulutimme lippukunnille maksutta 32 partioryhmänjohtajaa syksyllä 2017 Mari Lankisen
 RAUTA-ryhmämallilla, joka on luotu pojille, mutta sopii sekä pojille että tytöille
• Partiokamupesti ja -koulutus on luotu erityisesti tätä osa-aluetta varten, mutta se voi olla 
 käyttökelpoinen monessa muussakin tarpeessa lippukunnan toiminnassa
• Partiokamun avulla on tarkoitus mahdollistaa haastavankin partioryhmän toiminnan onnistuminen.  
 Partiokamuja on koulutettu nyt kahdella kurssilla. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset toteuttavat
 ensimmäisensä 27.10. Ensimmäinen partiokamukoulutus suunniteltiin ja toteutettiin marraskuussa  
 2017 Turussa. 

Tavoitteena on, että
• Koulutuksesta tehdään valtakunnallista
• Koulutuksessa ei keskitytä diagnooseihin vaan oikeaan asenteeseen, ohjaavaan ja kannustavaan 
 rooliin, ennakointiin, ryhmän pelisääntöjen rakentamiseen, struktuuriin ym. erilaisiin 
 toimintakeinoihin, sitoutumiseen, vastuuseen ryhmälle, kamutettavalle ja omalle itselleen, 
 erilaisiin tukivaihtoehtoihin sekä yhteistyön periaatteisiin esim. kamutettavan kodin kanssa.
• Tavoitteena koulutuksen validointi, jolloin siitä on selkeää hyötyä partiolaiselle esim. opintoihin
• Kamuna voi toimia yhdelle lapselle tai ryhmälle.

Maahanmuuttajaperheet tuntevat vahvemmin partiotoiminnan harrastusvaihtoehtona. 
• Partio tutuksi -koulutusta maahanmuuttajataustaisille  järjestettiin ensimmäisenä kokeiluna 
 2018 huhtikuussa 16 vuotta täyttäneille
• Perheen pitää tuntea ja innostua partiosta ensin, jotta he voivat olla tukemassa lastensa
 partioharrastusta
• Tuetaan Turun maahanmuuttajalähiöitten lippukuntia yhteistyön 

Partioharrastuksesta tehtiin syksyllä 2017 esittelymalli koulujen oppilashuollon henkilökunnalle: kou-
lukuraattorit, -psykologit ja terveydenhoitajat
• Oma partioesite ammattilaisille
• Oma koululaiselle
• Oma koululaisen perheelle
• Oma kokonaisuuden esittely myös lippukunnille
Materiaali toimitettiin 313 lounais-suomalaiseen suomenkieliseen ala-ja yläkouluun syksyllä 2017 ja 
nyt 2018.

Partiotoiminnan perusperiaatteena on, että jokainen on tervetullut mukaan. Lippukunnan johtajisto on 
vastuussa siitä, että jokainen voi osallistua yksilöllisistä ominaisuuksista riippumatta viikkotoimin-
taan, tapahtumiin ja leireille. Moninaisuusluupin avulla partiolaiset voivat tarkastella oman toimin-
tansa saavutettavuutta kuin suurennuslasilla. Ensimmäinen moninaisuusluuppi tuotettiin lippukuntien 
johtajistojen keskustelujen tueksi ja toinen piirin toiminnasta vastaaville ryhmille. 

Lisätietoa Yhteiseen partioon - hanke puheenjohtaja Anna Engblom anna.engblom@partio.fi
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Turun tuomiokirkossa
Torstaina 20.12.2018 klo 19.00

JOULUMUSIIKKI-ILTA

Perinteisen 

ROTARY - INTERCITYTILAISUUDEN OHJELMA:

Mieskuoro Laulun Ystävät esittää mieskuorosovituksia perinteisistä joululauluista.

Turun Konservatorion kuorot Auriella ja Sigynella esittävät tuoreita ja nuorekkaita sovituksia 
tutuista joululauluista.

Tuomiorovasti Heimo Rinne, joulun sana

Urkuri Markku Hietaharju säestää Laulun Ystäviä ja Turun Konservatorion kuoroja ja luo 
uruillaan juhlavan tunnelman.

Yhteislaulua, kauneimmat joululaulut

Rotarytervehdys Juhani Pirttisalo

ROTARYKLUBI TURKU ANINKAINEN
 TURUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

HYVÄNTEKEVÄISYYSTILAISUUDEN VARAT 
KERÄTÄÄN YHTEISTYÖKUMPPANEILTA:

Paketin hinta: 180 € (ALV 0)

Sisältö:JOULUMUSIIKKI-ILTA

Turun tuomiokirkossa
Torstaina 20.12.2018 klo 19.00

12 kutsuvieraskorttia / ohjelmaa jaettavaksi sidosryhmille
(lisäliput 10 €/KPL)

Yhteistyökumppanin nimi tilaisuuden ohjelmassa

Aikataulu: Yhteistyökumppanin mukaantulosta sovitaan 
18.11. mennessä

  Kutsuvieraskortit / ohjelmat postitetaan 30.11. 
Projektin yhteyspäällikkö: jarkko.toivonen@savonlinja.fi

Yhteistyökumppaneista ilmoitetaan seuraavat tiedot: Nimi julkaisumuodossa, yhteyshenkilö ja 
toimitusosoite

 sekä laskutusosoite (jos eri).  
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KAUDEN 2018 HYVÄNTEKEVÄISYYSPROJEKTI

Hyväntekeväisyysprojekti toteutetaan Rotaryvuoden teeman
 OLE INNOSTAJA -hengessä.

Tilaisuuden tuotosta tuetaan Suomen Punaisen Ristin Varsinais-
Suomen piirin tekemää työtä maahanmuuttajien kotoutumisen 

edistämiseksi sekä RC Turku Aninkaisten harjoittamaa
 kansainvälistä nuorisovaihtotoimintaa.

Tämän hyväntekeväisyysprojektin kerryttämiä varoja käytetään 
mm. seuraaviin vapaaehtoistoimintoihin liittyen.

1. 
Uusien vapaaehtoisten rekrytointi kotoutumista tukevaan 

toimintaan,
2. 

Harrastustuki; omakielisen materiaalin tuottaminen 
maahanmuuttajille, jolla mahdollistetaan erityisesti Suomen 

Punaisen Ristin tarjoaman harrastustoiminnan tutuksi tekeminen
 ja siihen osallistuminen,

3. 
Hyvinvointia ja turvaa arkeen -kurssien tuottaminen 

maahanmuuttajille. 
Kurssit ovat 1-2 tunnin mittaisia maksuttomia auttamisen 

abc -koulutustilaisuuksia. 
Kursseille on tarvetta eripuolilla Turkua, mahdollisimman 

lähellä kohderyhmiä.

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen


