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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 9/2018

2.11.2018 - 30.11.2018

Marraskuu on Rotarysäätiön kuukausi

Viikkokokous Suomalainen Pohja 2.11.2018
Läsnäolo: omia 14, vieraita 1 (Esko Lehtinen/Tapiola rk), Sydney ja esitelmän pitäjä

Esitelmän piti eCommerce Specialist Leevi Parsama ”Di-
gitaalisesta kaupasta”. Hän aloitti työt TV:n uutislähetysten 
parissa ja sittemmin toiminut digitaalisen kaupan parissa. 
Nyt Leevi työskentelee 3-vuotisessa Business Finlandin 
operoimassa digitaalisen kaupan kasvuohjelmassa nimel-
tään eCom Growth. Ohjelma auttaa verkossa kauppaa 
käyviä suomalaisia yrityksiä kasvamaan ja kansainvälis-
tymään. Se tarjoaa runsaasti mm osaamisvalmennusta, 
vertaisoppimista, vierailuja ja asiakastapaamisia kohde-
markkinoilla, markkinaselvityksiä ja yrityskohtaisia kan-
sainvälistymissuunnitelmia.

eCom Growth ohjaa suomalaisia pk-yrityksiä nopeaan ja 
kustannustehokkaaseen kansainvälistymiseen. Kasvuohjel-
ma on tarkoitettu kaikille kauppaa verkossa käyville yrityk-
sille, joilla on aito halu kansainvälistyä ja toimia ripeästi, 
näyttöä menestyksellisestä verkkokauppaliiketoiminnasta 
ja konseptista sekä isot tavoitteet kasvattaa yrityksen vientiä. Nämä yritykset voivat olla verkkokaup-
poja, tuotteita valmistavia yrityksiä tai ns smart retail yrityksiä (valmistavat innovatiivista teknologiaa 
tai tuottavat palveluja verkko- ja/tai vähittäiskaupoille).

Ohjelman osa-alueet ovat
1. Kansainvälisen verkkokaupan kasvattaminen
- Verkkokauppiasklubit; kokemusten ja tiedon jakaminen verkkokauppiaiden kesken
- Teemavalmennukset; eri aiheita yritysten tarpeiden mukaan esim myynti, markkinointi, 
 maksutavat, logistiikka
- Kansainvälistymisen kehittämispolku
- Oman arvolupauksen kehittäminen
- Markkina/segmenttivalinnat
- Yritysjohdon valmennus; verkkokauppastrategia ja johtaminen
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2. Markkinamahdollisuudet ja markkinoille meno
- Markkinamahdollisuuksien tunnistaminen
- Markkinaselvitykset ja markkinoille menon valmistelut
- Eri markkinoiden lokalisointivaatimukset
- Markkinaviestinnän sparraaminen
- Markkinakohtaiset valmennukset (Boot Campit Suomessa)

3. Toimenpiteet ja kohtaamiset kohdemarkkinoilla
-	 Potentiaalisten	asiakkaiden	ja	kumppaneiden	identifiointi	ja	kohtaaminen	neuvotteluissa
- Seminaarit ja konferenssit ulkomailla, kuten Internet Retailer Conference Chicago
- Yhteisesiintymiset messuilla
- Boot Campit kohdemarkkinoilla
- Potentiaalisten ostajien (markkinapaikat, e-tailerit, jälleenmyyjät, maahantuojat) ja
 palveluntuottajien tapaamiset (mm logistiikka, varastointi, markkinointi)
- Yhteinen resurssointi kohdemarkkinalla, esim yritysryhmän yhteinen digimarkkinointitoimisto,  
 yhteinen natiivi myyntimies markkinoilla jne

4. Verkkokaupan ekosysteemin kehittäminen
- Cross- innovaatiot, kuten innovaatioyhteistyö eri tahojen kanssa mm mobiilikehitys, 
 maksutaparatkaisut, pelillisyys, mediat, databiz- osaaminen jne
- Investoinnit Suomeen
- Kansainvälisen tason suomalainen eCom. -tapahtuma
- Verkkokaupan toimintaedellytysten parantaminen, kaupan esteiden esiintuominen yhdessä 
 sidosryhmien (Kaupan liitto, Verkkoteollisuus ry) kanssa, alan koulutuksen edistäminen
- eKauppa- päivä
- Yhteistyö muiden Team Finland kasvuohjelmien kanssa

Huhtikuussa 2016 käynnistynyt kasvuohjelma järjesti ensimmäisellä toimintakaudellaan yli 60 tapah-
tumaa, joihin osallistui n 1 600 jäsenyritysten edustajaa. eCom Growthin saama palaute oli erinomais-
ta.	Jäsenyrityksiä	on	nyt	98.	Luettelo	löytyy	osoitteesta	eCom	Growth.fi

Verkkokauppa on laaja-alaista. Meille kaikille on tuttu pakettiverkkokauppa. Kiina on tässä etulin-
jassa. Alibaba järjesti viime vuonna ”Singles Day” markkinarysäyksen, päivässä myytiin tavaraa 25 
mrdUSD arvosta! Suomalaisella Reimalla on vahva jalansija Kiinassa.
Suomessakin on yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet pieneen sektoriin, kuten radio-ohjattavien autojen 
virityssarjoihin ja menestyneet, koska toimivat globaalisti.
Palveluiden verkkokaupan esimerkiksi käy Finair- lentoliput!
Ainoastaan 14% maailman ihmisistä on tehnyt tähän mennessä elämässään yhden (1) verkkokaupan, 
joten potentiaalia riittää.

Turussa on aktiivisia verkkokauppoja 28 kpl. Suomen suurin verkkokauppa on Veikkaus!
Digi-infra mahdollistaa verkkokaupan kenelle tahansa. Verkkokauppaa ei käydä maittain, vaan asiak-
kaalle, joka voi olla missä tahansa.
Asiakas on aidosti keskiössä, aitous ja tunne yhdistävät asiakkaan ja kauppiaan.

Leevi Parsaman esitys oli mukaansa tempaava ja luottamusta herättävä. Kaikki joukolla verkkokaup-
paa perustamaan tai ostoksille!
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Rotary Norden 6/2018

Meillä kävi Leevi Parsama esittelemässä verkkokauppaa (2.11). Samaa asia käsitteli viimeisin 
Rotary Norden.

Alla muutamia faktoja Pohjoismaiden verkkokaupasta.
- keskimääräisenä kuukautena Pohjoismaissa (pl Islanti) 6,7 milj kuluttajaa käyttää 
 verkkokauppaa
- 60% väestöstä ikäryhmässä 18-79 vuotta käy verkkokaupassa ja kuluttaa 20 mrd €.
Tiedot perustuvat Post Nord:n kyselyyn tältä vuodelta, 92 000 hengen otos.

Ruotsalaiset ovat Pohjoismaiden innokkaimpia verkkokaupan käyttäjiä. Ikäluokasta 18-79 vuotta 
66% käyttää verkkokauppaa vähintään kerran kuussa. Suomessa vastaava luku oli 46%.

Ulkomaisista tavarantoimittajista johdossa olivat Kiina, Iso- Britannia, Saksa ja USA. Eniten 
ostettiin vaatteita ja kenkiä sekä elektroniikkaa.

Verkkokaupan suosio perustuu seuraaviin seikkoihin
- ostoksen voi tehdä, milloin itselle parhaiten sopii
- uskotaan, että verkkokaupassa ostokset ovat halvempia

Post Nord:in mukaan pakettilähetysten määrä kasvaa 10%/vuosi. Nopeasti lisääntyvien 
volyymien vuoksi on pakko rakentaa uusia terminaaleja.

Uusi aluevaltaus on autoilla käyty verkkokauppa. Se on jo päässyt vauhtiin Kiinassa. Suomessa 
alaa edustaa Autoverkkokauppa.fi.

Klubiveljet Karri Grönlund ja Raimo Yli-Vakeri 
jututtivat vaihto-oppiöas Sidneytä.

Aviisin toimittaja Risto Hurme ja läsnäolosihtee-
ri Pekka Mäkinen keskittyivät kuuntelemaan.

Tulevasta kansanedustajasta Aki Lindenistä otet-
tiin ensimmäinen vaalivalokuva.
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Viikkokokous 9.11.2018
Läsnäolo: omia 27, mainio osanotto

Presidentti kertoi (kuvassa ekana oikealla), että Joulumusiikki-illan yhteistyökumppaneista on puutet-
ta. Toisaalta ensi syksyn Piemonten matka on herättänyt paljon kiinnostusta.

Esitelmän piti klubiveli Jarkko Ruohola (alla vasemmalla)
”Onko Suomi oikeusvaltio”. 

Jarkko toimii Suomen Asian-
ajaliiton puheenjohtajana ja on 
saanut tehtävään kahden vuoden 
jatkon. Suomen Asianajajaliiton 
lakisääteinen tehtävä on säännellä 
ja valvoa asianajotoimintaa. Se 
on julkisoikeudellinen yhteisö. 
Se ei ole rekisteröity yhdistys, 
ammattiliitto tai yrittäjäjärjestö. 
Vain liittoon kuuluva lakimies saa 
käyttää nimikettä asianajaja.

Mikä on oikeusvaltio
- Lainalaisuus: julkisen vallan tulee perustua lakiin
- Lainsäädäntö: toimeenpanovallan ja tuomiovallan erottelu
- Kansalaisten perusoikeudet
- Järjestelmän toimivuus kansalaisten kannalta

Vallan kolmijako-oppi on oikeusvaltion perusta
Lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta.

Näiden on oltava erillään toisistaan, eri viranomaisten hoidossa. Pohjoismaissa tämä on toteutettu 
pääsääntöisesti hyvin.

Onko tuomioistuinlaitos riippumaton?
Riippumattomuutta lisäävä Tuomioistuinvirasto on vasta tulossa (2020). Kuitenkin Oikeusministeriö 
jatkossakin päättää henkilöstöresursseista. Turvapaikka- asioiden poikkeuksellinen ruuhka ratkaistiin 
määräaikaisilla tuomareilla.

Ongelmana oikeudenkäynnin kesto
- Perustuslain 21§:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja 
 ilman aiheetonta viivytystä
- Suomi on saanut useita huomautuksia asiasta, Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin ja 
 laillisuusvalvojat ovat antaneet asiasta ratkaisuja Oikeudenkäynnit voivat edelleen kestää
 kohtuuttoman kauan- tämä on vakava ongelma. 
- Esimerkkinä talousrikokset: tutkinta voi kestää 2-4 vuotta, syyttäjä harkitsee 2 vuotta, 
 käräjäoikeus n 2 vuotta, valitus Hoviin n 2 vuotta. Lopullisen tuomion saanti voi kestää 
 10 vuotta, jonka ajan syytetty on löysässä hirressä, mahdollisesti avioero ja omaisuus 
 oikeuskuluihin.
Lääke olisi lisää rahaa ja henkilöstöä. Kaikki Pohjoismaat toimivat nopeammin. Meillä käräjäoikeuk-
sissa on yksi tuomari ja HO:ssa normaalisti kaksi.
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Oikeuden saatavuus - Access to Justice

- oikeusvaltion toimivuus tulee esille yksittäisten oikeusriitojen ja oikeusturvan kautta.

Mahdollisia esteitä oikeuden saatavuudelle
- riittämättömät oikeusturva- ja muutoksenhakukeinot
- oikeudenkäyntikulut
- tuomioistuinmaksut
- oikeudenkäynnin kesto.
Köyhä saa ilmaista oikeusapua, rikkaalle raha ei ole ongelma. Keskituloiset ovat vaikeuksissa. Kan-
nattaako lähteä hakemaan oikeutta, vaikka itse uskoisi olevansa oikeassa?

Perustuslain 2 luku määrittää kansalaisten perusoikeudet
- yhdenvertaisuus
- oikeusturva
- oikeus elämään
- yksityiselämän suoja
- oikeus sosiaaliturvaan
- sananvapaus ja julkisuus
- liikkumisvapaus
- sivistykselliset oikeudet.

Toteutuvatko perusoikeudet?
Laitoksissa olevien itsemääräämisoikeutta loukkaavat käytännöt ja ulkomaalaisten oikeusavun puut-
teet sekä ns paperittomien turvattomuus.
Julkisen vallan reagointi puutteisiin perus- ja ihmisoikeusongelmissa ei aina ole riittävää – samat on-
gelmat toistuvat vuodesta toiseen.

Keskustelua on käyty perustuslakituomioistuimen tarpeesta. Nythän meillä viimeisen sanan sanoo 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta. Jarkon mielestä nykyjärjestely on sopiva.

Puolan ja Unkarin tapainen oikeusvaltion horjuttaminen olisi Suomessakin teoriassa mahdollista, jos 
Eduskunnan voimasuhteet radikaalisti muuttuisivat.

Asianajajakunnan rooli
- puolustaa oikeusvaltiota ja perusoikeuksia
- nostaa esille epäkohtia ja ottaa kantaa lainsäädäntöä uudistettaessa
- kehittää oikeusoloja ja sparraa oikeusvaltiota
- myös yksittäisillä oikeudenkäynneillä on ohjaavaa vaikutusta.
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Vuorossa  yritysvierailu Länsi- Suomen Merivartiostoon. Isäntänä oli klubuveli varti-
oston apulaiskomentaja komentaja Kalle Osola (alla). Paikalla oli 14 klubilaista.

Rajavartiolaitos on Sisäministeriön 
alainen viranomainen. Sen tehtävät 
ovat
- rajojen valvonta
- rajatarkastukset
- rikostorjunta
- merialueen turvallisuus
- maanpuolustus.
Organisaatioon kuuluu Rajavartio-
laitoksen Esikunnan lisäksi neljä 
rajavartiostoa (Lapin, Kainuun, 
Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-
Suomen), kaksi merivartiostoa 
(Suomenlahden ja Länsi-Suomen), 
Raja- ja merivartiokoulu ja Vartio-
lentolaivue.

Toiminnan painopiste on itärajal-
la. Länsi-Suomen Merivartioston 
painopiste on meriturvallisuus. 
Vartioston vastuualue alkaa Han-
gosta ja ulottuu Perämeren poh-
jukkaan. Merivartioasemia on ensi 

vuoden alusta kym-
menen ja vartioaluksia 
kaksi. Henkilöstöä on 
270. Vastuualue kattaa 
puolet valtakunnasta 
ja henkilöstöä on 10% 
Rajavartiolaitoksen 
henkilöstöstä.

Oheinen kuvakaval-
kadi osoittaa meripe-
lastustehtävien laajaa 
kirjoa.

Viikkokokous 14.11.2018
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Tehtäviin kuuluu rajavalvonta, rajatarkastukset (lentoasemat, satamat), meripelastus, 
merellinen valvontatoiminta, puolustusvalmistelut sekä kalastuksen ja metsästyksen 
valvonta yhteistoiminnassa muiden viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Suomen rajat ylitti viime vuonna 50 milj Schengen- kansalaista ja 15 milj matkustajaa, 
joiden matkustusasiakirjat tarkastettiin. Mitäpä, jos myös Schengen- väen asiakirjat 
pitäisi tarkastaa?

Merivartiosto joutuu tekemään paljon poliisitehtäviä, koska saaristossa ei ole poliiseja. 
Suomessa on erinomainen yhteistyö eri viranomaisten välillä
- PTR- toiminta, tarkoittaa poliisin, rajan ja tullin sopimuksin vahvistettua yhteistyötä
- METO- yhteistyö (merelliset toimijat) osallisina Merivoimat, Rajavartiolaitos, 
 Liikennevirasto, tuotteena kaikille yhteinen meritilannekuva.

Kansainvälisen yhteistyön pääkumppani on Venäjä. Tämä yhteistyö sujuu hyvin niin 
kauan kuin venäläiset haluavat. Itärajalla on rajaviranomaisten tapaamisia satoja vuo-
dessa.

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto koostuu kansallisista rajaviranomaisista. Paino-
piste on laittoman maahantulon estämisessä. Suomalaiset ovat olleet mukana toimin-
nassa. Merivartioalus Merikarhu oli pitkään Välimerellä valvontatehtävässä. Laiton 
liikenne on vähentynyt, mutta samat vanhat reitit ovat käytössä.
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Maahantulon valvonta
1. Edustustot - viisumi
2. Naapurimaan viranomaiset
3. Oma rajavalvonta - pääsee tai ei
4. Ulkomaalaisvalvonta - käännytys

Merivartioston esikuntaan kuuluu Merivartioston johtokeskus ja Meripelastuskeskus 
Turku, jotka toimivat samassa johtokeskustilassa. Keskukset toimivat 24/7/365 periaat-
teella. Seinän toisella puolella on Liikenneviraston alainen Länsi-Suomen meriliiken-
nekeskus. Meriliikennekeskus vastaa ympärivuorokautisesti meriliikenteen ohjauksesta 
(kauppameriliikenne ja muut vesillä liikkujat) vastuualueellaan. Sillä on sama meriti-
lannekuva kuin merivartioston johtokeskuksella.

Klubiveli Kalle siirtyy vuodenvaihteessa Vartiolentolaivueen apulaiskomentajaksi  
Helsinki-Vantaa kentän laidalle. Toivotamme menestystä uudessa tehtävässä. 

Merivartiostosta osa joukosta jatkoi jäähalliin (Catorade Center) seuraamaan Tepsin 
ottelua.

Viikkokokous 23.11.2018
Läsnäolo: omia 21, vieraita 3. 

Kuvissa alla: Pekka Soini ja Leo Koski/Turunmaa ja Heikki Pulkkinen/Samppalinna

Toivosen Jarkko ilmoitti, että Joulumusiikki- illan ohjelmalehtiseen oli 
löytynyt tähän mennessä 39 yhteistyökumppania, yhtä uupuu edellis-
vuodesta! Suuret kiitokset kumppaneita hankkineille ja tietysti omille 
veljille, joiden firmat ovat mukana.
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Klubiveli Jouko Vuorenpää täytti 75v 26.11. Sen kunniaksi saimme nauttia kuohuviinit.
 Kiitokseksi lauloimme tarjoilijanaishenkilöiden (ei tytötellä) kera onnittelulaulun.

Klubiveli Jari Forström esitteli jäsenehdokkaan, joka on DI Jussi Kolivuori, hän on juuri jäänyt
 eläkkeelle Fläkt Oy:ltä. 

Esitelmän aihe oli
 ”Auttajana hätätilanteessa - miten toimin”.

 Ohjeita tavalliselle kansalaiselle jakoi anestesiologian ja 
tehohoidon erikoislääkäri Pasi Uussalo TYKS:stä. (Kuva 
oikealla)

Seuraava koonnos on tehty yhdistämällä tietoja Uussalon 
esityksestä ja SPR:n nettisivuilta (toimittaja ei ehtinyt merkitä 
muistiin kaikkea  vauhdikkaasta esityksestä)

Mahdollisia hätätilanteita
- rytmihäiriö ja rintakipu
- matala verensokeri
- astmakohtaus
- allerginen reaktio
- vierasesine hengitysteissä
- verenvuoto
- pyörtyminen kouristaminen
- sydänpysähdys.

Rintakipu
Rintakipuun on aina suhtauduttava vakavasti. Nopeasti aloitetulla ensiavulla ja hoidon käynnistymi-
sellä voidaan estää lisävauriot ja sairastuneen selviytymismahdollisuudet paranevat merkittävästi.
Syitä
- sydäninfarkti, eli sydämen sepelvaltimotukos
- angina pectoris- tyyppinen rasitusrintakipukohtaus.
Oireet
- ylävartalossa tuntuva kipu, joka voi säteillä vasempaan kainaloon, käsivarteen ja kaulalle
- henkilö on usein kylmähikinen, pahoinvoiva, hengitys vaikeutunut
- etenkin naisilla oireina myös voimakasta väsymystä, pahoinvointia, oksentelua tai kipua 
 selän puolella
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Ensiapu
- rauhoita autettavaa ja auta hänet lepoon esim puoli-istuvaan asentoon
- nitrosuihke (jos on)
- tee heti hätäilmoitus 112
- tarjoa  Disperiiniä tai Aspiriinia pureskeltavaksi, mikäli henkilö ei ole allerginen lääkkeelle
- tarkkaile hengitystä ja verenkiertoa
- jos henkilö menee elottomaksi aloita painepuhalluselvytys.

Hypoglykemia (verensokerin lasku diabeetikoilla)
Kun diabetesta sairastavan (insuliinihoito) verensokeri laskee liian alas, syntyy tilanne, joka voi olla 
hengenvaarallinen. Tavallisin tilanne on verensokerin lasku liian matalalle lääkkeen ottamisen jälkeen.
Syitä
- energian kulutus on liian suuri suhteessa nautittuun ravintoon
- ruokailu viivästyy
- lääkkeen annosteluvirhe
- nautitaan runsaasti alkoholia.
Oireet
- näläntunne, heikotus
- hikoilu, kalpeus, vapina
- ärtymys, levottomuus, aggressiivisuus
- sekavuus
- joskus kouristuksia ja tajuttomuus.
Ensiapu
- hälytä apua
- mahdollisimman nopeasti hunajaa tai muuta sokeripitoista 
suun limakalvolle
- käännä heräämätön, normaalisti hengittävä kylkiasentoon 
hengityksen turvaamiseksi, ei saa antaa mitään suuhun.

Astmakohtaus
Astmakohtaus johtuu keuhkoputkien supistumistilasta. Astmaa-
tikot tuntevat sairautensa ja tavallisesti heillä on kohtauslääkkeet 
mukanaan.
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Syitä
- siite- ja eläinpölyt
- hengitystieinfektiot
- hajusteet ja muut allergisoivat aineet
- rasitus.
Oireet
- vaikeutunut, vinkuva hengitys (tyypillinen oire).
Ensiapu
- lopeta altistavat toimenpiteet tai altistavien aineiden anto
- auta henkilöä ottamaan oma lääkkeensä
- auta asentoon, jossa on helppo hengittää, esim eteenpäin nojaava istuma-asento
- soita 112, jos oireet eivät helpota.

Allerginen reaktio
Syitä
Pähkinä, tomaatti, kala, kananmuna, antibiootit (erityisesti penisilliini ja sulfa), kipulääkkeet,
luonnonkumi, ampiaisen pisto.
Oireet
- nokkosihottuma
- kuumotus
- hengityksen vinkuna
- hyperventilaatio
- sydämen tiheälyöntisyys.
Ensiapu
- lopeta altistavat toimenpiteet tai aineiden anto
- hälytä apua
- EpiPen (kertakäyttöinen adrenaliinikynä).

Verenvuoto
Useimmiten pinnallisia haavoja, joskus valtimo vaurioitunut
- vartalon haavoihin voimakas puristusside
- raajahaavoihin paine- tai kiristysside (raaja kestää ½-1h kiristyssidettä
- auta loukkaantunut istumaan tai makuulle
- toimita autettava jatkohoitoon
- soita hätänumeroon 112, jos näkyy sokin oireita, tai paineside ei tyrehdytä vuotoa.

Kouristuskohtaus
Syitä
- epilepsia
- alkoholi.
Oireet
- henkilö menettää tajuntansa, kaatuu, raajat ja vartalo kouristelevat
- kestää yleensä muutaman minuutin
- herätessään henkilö usein sekava.
Ensiapu
- hätäilmoitus
- valvo, että potilas ei vahingoita itseään
- kylkiasentoon, kun kouristelu loppuu.
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Vierasesine hengitysteissä
- jos esine näkyvissä, varoita uhria ja yritä poistaa rauhallisesti, jos paikalla useampia yksi 
 soittaa 112 ja muut potilaan avuksi
- nosta potilas pystyyn ja käske yskimään
- 5 napakkaa iskua lapaluiden väliin
- jos ei auta, Heimlichin ote (5 ke), jos ei auta, lisää iskuja ja H:n ote uudestaan
- elvytysytys.
 Nopeasti aloitettu elvytys kaksin- jopa kolminkertaistaa autettavan selviytymismahdollisuuksia.

Tajuton potilas
- herättele potilasta
- ei herää, soita 112
- potilas makuuasentoon
- hengitystiet auki- kohota leukakulmaa (A= airway)
- tuntuuko- näkyykö hengitys (B= breathing)
- tuntuuko pulssi (C= circulation)
- jos hengittää, käännä kylkiasentoon.

Hengittämätön potilas
- soita 112
- aloita rintakehän painelu 100-120 kertaa/min
-	 defibrallaattori	(AED)	paikalle
- tarvittaessa puhallukset, erityisesti lapsille.

Mitä olisi hyvä muistaa
1. älä epäröi auttaa

2. kysy potilaan omia lääkkeitä
3. hälytä apua ajoissa, hätäkeskus kyllä auttaa

4. tajuton kylkiasentoon
5. hengittämätön on eloton

6. paineluelvytys on paras, mitä voi 
elottomuustilanteessa tehdä

7.	defibrillaattoreiden	tavoitettavuus	lisääntyy	
(laitteet neuvovat käyttäjää)
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Läsnäolo: omia 20, vieraita 1 (ent klubiveli Antti Mäkelä/Järvenpää- Kartano rk)
Ohjelmassa piti olla vaihto- oppilaamme esitys, mutta se siirtyy kevääseen. Esitelmän piti klubiveli 
Tuomo Hirvonen kenraali Keinosesta. 

Joulumusiikki- illan ohjelmat tulivat jakoon.Vuoden 2019 ensimmäinen kokous on 11.1.2019.

Viikkokokous 30.11.2018

Klubipresidentti Juhani Pirttisalo (oikealla pöydän päässä) avasi kokouksen ja toivotti veljet tervetul-
leeksi paikalle sekä ilmoitti, että joulukuun 14. päivänä meillä on joululounas avec-tilaisuutena. Hän 
toivoi mahdollisimman monen saapuvan silloin Suomalaiselle Pohjalle nauttimaan yhdessäolosta ja 
maittavasta joulumenusta. 

Varapresidentti Jarkko Toivonen (vasemmalla pöydän päässä) ilmoitti, että joulumusiikkiliput ovat 
jaossa. Jäsenmaksun yhteydessä jokainen on jo maksanut hinnan neljästä lipusta, mutta veljet voivat 
ottaa vapaasti enemmänkin joko edustuskäyttöön tai vaikka myytäväksi. Myyntitulot pitää kuitenkin 
tilittää klubille (naurua salissa).

Kokousesitelmän piti klubiveli Tuomo Hirvonen, joka kertoi syksyn aikana vetäneensä kansalaisopis-
tossa luentosarjaa ”Sotaherrojen henkilökuvat”. Nyt esiteltävä Yrjö Keinonen ei ollut sotaherra, vaan 
loistava rintamaupseeri. Hänestä tuli myöhemmin jalkaväenkenraali ja puolustusvoimain komentaja. 
Siinä tehtävässä hän ei onnistunut.

Tuomo kertoi esimerkkejä tapaamisistaan kenraali Keinosen kanssa. Niissä kaikissa oli jotain odotta-
matonta ja selityksiä vaativia kummallisuuksia. Ensimmäinen näyte kertoi tapauksesta, jossa pääesi-
kunta oli virkateitse ilmoittanut, että urheiluasioista kiinnostunut tuore komentaja tarkastaa Kadetti-
koulun liikuntakoulutuksen tason.
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”Tarkastus” tapahtui siten, että kenraali 
hiihti Santahaminassa 30 kilometriä. Sen 
päälle hän saunoi ja ui. Yksin. Vilvoi-
telleessaan hän ilmoitti adjutantilleen ja 
autonkuljettaja-hierojalleen päättäneensä, 
että 200 metrin uinti vastaa yhtä liikunta-
pistettä kantahenkilökunnalle suunnitel-
lussa kunto-ohjelmassa. 

Sitten komentaja pukeutui ja lähti koti-
matkalle. Tarkastuskertomusta ei Kadet-
tikoululle kuulunut, mutta kouriintuntu-
vana muistona koululle hankittiin suksien 
huoltoteline, jonka piirustuksen kenraali-
majuri Yrjö Keinonen oli hyväksynyt.

Pääesikunnan liikuntakasvatustoimisto 
julkaisi alkutalvesta 1966 ikähyvitystau-
lukon, jota tuli noudattaa puolustusvoi-
missa järjestetyissä hiihtokilpailuissa. 
Taulukon toimivuutta kokeiltiin Pans-
sariprikaatin ja 2.Divisioonan hiihtokilpailuissa Hämeenlinnan Ahvenistolla. Ikähyvitysjärjestelmä 
todettiin onnistuneeksi, sillä 53-vuotias Keinonen saatiin voittajaksi omassa sarjassaan. 

Samoilla säännöillä hänet leivottiin myös puolustusvoimien mestariksi Kajaanissa pidetyissä hiih-
tokilpailuissa. Ja pääesikunnan tiedotusosasto piti huolen siitä, että suoritus huomattiin. Lehdistölle 
tarjottiin uutisia, joissa Suomen puolustusvoimain komentajan sanottiin nousseen historialliseksi har-
vinaisuudeksi. Missään muussa maailman maassa asevoimien komentaja ei ole osoittautunut armeijan 
parhaaksi kilpahiihtäjäksi.

Pääesikunnan tiedotusosaston omat voimat todettiin ehkä riittämättömiksi, kun Keinosen ylistämi-
seksi koottiin salainen tukiryhmä. Sen piti tehdä huomaamatonta pr-työtä kaikissa tiedotusvälineissä 
komentajan maineen hyväksi. Tuomoakin oli pyydetty jäseneksi komentajan taustatukiryhmään, kun 
hänen salainen harrastuksensa nimimerkkipakinoitsijana oli tullut Ruotuväki -lehden päätoimittajan 
tietoon. Ei kuulemma mennyt.

Esitelmöitsijän mukaan Yrjö Keinonen oli erittäin epäsuosittu puolustusvoimain komentaja. Hän oli 
yksinäinen mies, joka koki kilpailijakseen jokaisen ikäisensä upseerin. Hän teki useita uudistuksia 
varusmiespalvelukseen, mutta sai niistäkin kritiikkiä osakseen. Ei suinkaan siksi, etteivätkö hänen 
uudistuksensa olisi olleet perusteltuja, vaan siksi, että ne toteutettiin valmistelematta. 

Keinosen tytär Marja Lappi on kirjassaan Yrjö Keinonen suomalainen sotilas kertonut, miten tark-
kaan isä harkitsi jokaista uudistustaan. Niistä oli jatkuvasti käyty perusteellisia keskusteluja perheen 
ilta-aterioilla. Tyttären kertomusta ei epäile kukaan. Foorumi vain oli väärä. Keskustelut olisi pitänyt 
käydä pääesikunnassa kollegoiden kesken. 

Tämä eristäytyminen omasta ammattikunnasta johti siihen, että Keinonen päätyi täysin omaleimaisiin 
tulkintoihin Suomen turvallisuuspolitiikasta. Keväällä 1968 Neuvostoliiton lähetystö esitti presidentti 
Kekkoselle paheksuntansa puolustusvoimain komentajan vastauksista Uuden Suomen esittämiin kysy-
myksiin. Kenraalin ajatukset poikkesivat virallisesta linjasta, ja ulkopoliittinen johto huomautti häntä.
Keinonen päätti korjata mokansa pitämällä kenraalikunnan kokouksessa esitelmän, jossa pyrki selven-
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tämään, mitä hän todellisuudessa tarkoitti. Ilman kollegiaalista apua laadittu puhe meni metsään vielä 
pahemmin kuin Uuden Suomen haastattelu. Alkuperäinen teksti oli jaettu lehdistölle, eikä sen virhei-
den korjaaminen ollut enää helppoa. Ulkoministeriö paheksui puhetta.

Tsekkoslovakian miehityksen aikoina alkusyksystä 1968 lehdistö pohti kyllä kovasti Suomen turvalli-
suuspolitiikkaa, mutta jätti jostakin syystä puolustusvoimien johdon omiin oloihinsa. Niinpä jalkavä-
enkenraaliksi ylennetty Yrjö Keinonen saattoi keskittyä oman kesämökkinsä ehostamiseen käyttämäl-
lä tehtävässä Panssariprikaatin pioneereja.

Vuoden 1969 alkuun mennessä lehdistö oli paljastanut Keinosen toiminnasta väärinkäytöksen toisensa 
jälkeen. Kohottaakseen arvostustaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan tuntijana komentaja antoi haastat-
telun Kokemäellä ilmestyneelle Lalli -lehdelle. Siinä hän sanoi Suomen puolustusvoimien tehtäväksi 
ajan voittamisen siihen asti, että neuvostoarmeija ehtii maahan torjumaan lännen hyökkäystä.

Se oli liikaa presidentti Kekkoselle. Hän lähetti kenraali Keinoselle myllykirjeen, jossa ei säästelty 
sanoja tämän tulkinnasta itsenäisen valtion turvallisuuden hoitamiseksi. Jouduttuaan selittämättömään 
suohon omien sanomisiensa ja edustusvarojen väärinkäytösten vuoksi sekä varusmiesten työpanok-
sen hyödyntämisestä omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin Keinonen katsoi parhaimmaksi ratkaisuksi 
hakea eroa. 

Presidentti vapautti Keinosen 1.5.1969. Hänet haastettiin oikeuteen vallan väärinkäytöstä ja rangais-
tiin lopulta 150 päiväsakolla. Eläkkeelle jouduttuaan Keinonen kirjoitti muutaman kirjan, joissa hän 
muisteli toimintaansa rintamaupseerina. Ne kertovat sotapäiväkirjoja ja taistelukertomuksia tarkem-
min tapahtumista, joissa luutnantti/kapteeni Yrjö Keinosen päällikkyydessä toimineet yksiköt saavutti-
vat uskomattomalta tuntuvia voittoja.

Nuori rintamaupseeri Yrjö Keinonen pystyi sodassa luomaan yksikköönsä hurmiota hipovan yhteis-
hengen ja nousemaan alaistensa kunnioittamaksi päälliköksi. Samanlaisen joukkohengen hän synnytti 
myös Rintamamiesveteraaniliittoon toimiessaan evp-vuosinaan sen puheenjohtajana. 

Tuomo Hirvonen pitääkin todennäköisenä, että nopea nousu hierarkian huipulle sekoitti Yrjö Keino-
sen harkintakyvyn. Muutos oli ollut niin täydellistä, että hänen koko persoonansa muuttui. Korkeisiin 
sotilasarvoihin päästyään iloisesta Karjalan pojasta oli tullut omaan napaansa tuijottava egoisti, jolta 
oli kadonnut suhteellisuuden taju. 

Tuomoa jäi kuulemma harmittamaan, että hänelle valkeni vasta kym-
menen vuotta Keinosen kuoleman jälkeen, millaisiin saavutuksiin tämä 
oli sodassa yltänyt. Joutuessaan vuosien 1967 – 1969 aikana levittele-
mään puolustusvoimain komentajan nähtäväksi pääesikunnan huolto-
esikunnasta lähetettyjä asiakirjoja Tuomolle olisi tarjoutunut tilaisuus 
sanoa Keinoselle: ”Herra kenraali! Saanen kertoa Teille, että ihailen 
ammattitaitoanne taistelun johtajana ja kunnioitan saavutuksianne 
viime sodissa.”
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1. Kuwaitin matkalla Pukki oli 
liittynyt Opecin henkilöjäseneksi 
ja ostanut Sheikin varusteet. Hän 
oli löytänyt korvatunturilta öljyä 
ja tehnyt valtauksen. Alue eris-
tettiin kieltomerkillä. Huomattiin 
kuitenkin, että öljy oli vuotanut 
Naima-Aslakin Lynxi -kelkasta, 
kun tämä oli matkalla Luostholle 
lusthin pithoon. 

2. Pukki oli 
käynyt  Kioton 
ilmastokonferens-
sissa 2007. Ilman-
saasteiden takia 
pukki turvautui 
kaasunaamariin 
ja korvatunturin 
viimeistä mallia 
oleviin puusuksiin 
vuodelta 1898.

3. Vuoden 
1990-luvun vaihteessa Pukki oli 
innostunut luomuviljelystä. Maati-
loille etsittiin tuolloin vaihtoehtoisia 
tuotantosuuntia. Pukki oli jo aloitta-
nut tarvittavan välineistön hankinnan 
ostamalla sontahangon.

4. Jossain Suomessa suunniteltiin pa-
peritehtaan alasajoa 2004. Pukki päätti 
valmistaa oman paperikoneen. Kartonki-
rullan hylsystä hän oli päättänyt aloittaa.

5. Pukki saapui. ”Haluaisiko Pukki, että 
lapset laulavat?”, kysyivät naiset. ”Ei 
lauluja, vaan lahajat”, huusivat pojat. 
”Tottahan minä `pukin` lempilaulun 

kuuntelisin, joka on: Mä olen playboy, mä olen playboy, minut Luoja kuvak-
sensa leipoi.”, sanoi Pukki.  Pojat eivät osanneet sanoja.

Hyvät joulun toivotukset tomituskunnalta kaikelle kansalle.
Esittelyssä muutama Hirvosen joulupukeista


