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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 10/2018

14.12.2018 - 20.12.2018

KLUBIPRESIDENTIN KOKEMUKSIA ROTARY-
VUODESTA 2018 - 2019

Rotarykauden ollessa puolivälissä on hyvä koota kokemuksia rota-
ry -kauden (1.7.2018-30.6.2019) toiminnasta.

Vastuuhenkilöiden tehtävänä on ollut jäsenistön avulla:
1. Järjestää mielenkiintoinen klubiohjelma
Klubikokousten aihepiirit (esityksistä tarkemmin Aviiseissa);
-Marko Kivistö; Design Life,
-Kaapo Lappalainen; Nuorisovaihtovuosi Australiassa,
-Jaakko Ossa: Turun Taidemuseo ennen ja nyt,
-Marko Eklund: Konetalo BAU-MET Oy,
-Heimo Rinne: Ev.lut.kirkon rooli Turussa ja suomalaisessa 
 yhteiskunnassa,
-DG Risto Suviala: rotarypiirin toiminta ja tavoitteet,
-Juha Pyykönen: Itämeren turvallisuustilanne – vastauksia,
-RC Turku Aninkaisten vuosikokous,
-Harri Lukander: Partion mahdollisuudet ehkäistä 
 nuorten syrjäytymistä,
-Leevi Parsama; Kauppa 2020,
-Jarkko Ruohola: Onko Suomi oikeusvaltio?,
-Sanna Sallinen: LinkedIn–tämän päivän CV ja liike-elämän kontaktiverkosto,
-Panu Uusalo: Auttajana hätätilanteissa – miten toimin?,
-Tuomo Hirvonen: Yrjö Keinonen – kohukenraali,
-Suomalaisen Pohjan Joululounas ja Piemonte –briiffi.

Mielestäni onnistuimme syksyn ohjelmassa hyvin; se oli aihepiiriltään ajankohtainen ja monipuo-
linen. Klubikokouksissa oli paikalla omia veljiä parhaimmillaan 27 ja heikoimmillaan 14; yleensä 
kokouksissa oli kuitenkin yli 20 omaa veljeä.

2. Huolehtia uusien jäsenten hankinnasta ja perehdyttämisestä
Jäsenmäärän kehitys rotarykauden aikana:
-2 klubin jäsentä on eronnut klubista,
-1 klubin jäsen on eronnut klubista sairauden vuoksi,
-1 klubin jäsen on kuollut,



2

-1 klubin jäsen on siirtynyt paikkakunnalta muuton vuoksi toiseen klubiin,
-2 henkilöä on liittynyt/on liittymässä klubin jäseneksi.

Klubin jäsenmäärä on  64 jäsentä; 8 kunniajäsentä ja 56 aktiivijäsentä. 

Jäsenhankinnan pitäisi olla pitkäjänteisempää; nyt jäsenhankinta on ollut liikaa kiinni yksittäis-
ten veljien aktiivisuudesta. Kuten viime vuonna linjattiin, pyritään kevään aikana taas linjaamaan 
klubin jäsenrakenteen tavoitteita ja ottamaan heti syyskauden alussa uusia jäseniä näiden tavoittei-
den pohjalta. Klubin vastuuhenkilöt kaudeksi 2019-2020 on valittu vuosikokouksessa, mutta klubin 
sihteeri ko. kaudeksi on vielä valitsematta. Vastuuhenkilöiden yhteistoimintaa pitäisi saada kehitet-
tyä; järkevällä työnjaolla hommat eivät kasaantuisi.

3. Huolehtia klubin viestinnästä ja erilaisista tapahtumista
Aviisi –lehteä on toimitettu säännöllisesti (4 julkaisua syyskaudella), klubin kotisivuja (www.aninkai-
nen.rotary.fi) on kehitetty ja päivitetty aktiivisesti. Sähköpostitse on muistutettu viikottain tapahtumis-
ta.

Tapahtumiakin on ollut;
-Tarmo Hahto ja Jussi Kaamanen järjestivät Rotarypiirin golf –mestaruuskilpailut 1.9.2018,
-osallistuimme Rotary –piirin syysseminaariin Nauvossa 8.9.2018 ja säätiökoulutuspäivään 
23.10.2018,
-osallistuimme Turun klubien toimesta nuorisovaihdon tukemiseksi järjestämään Ilotulitusillallinen –
tapahtumaan 16.9.2018,
-järjestimme ”yritysvierailun” Länsi-Suomen Merivartioston esikuntaan ja tämän jälkeen käynnin 
Gatorade Areenalle TPS-Sport jääkiekko-otteluun (jo perinteisesti TPS hävisi..) 14.11.2018.

Tapahtumiin on osallistuttu/niitä on järjestetty, mutta mikäli innostusta osallistua olisi enemmän, ta-
pahtumia varmasti järjestettäisiin vielä enemmän.

Käynnistettiin klubin jäsenille (+aveceille) tarkoitetun, syksyllä 2019 toteutettavan ”Viiniretki Pie-
monteen” -matkan suunnittelu. Muistutan vielä myös Rotary Hampurin konventiosta 1.-5.6.2019.

4. Suunnitella ja toteuttaa rotary –hankkeita alueellaan
 Olemme osallistuneet Turun rotary –klubien yhteiseen ”Läppäriprojektiin” ja Rotaryn globaaliin 
”Rauhan kymppi” –projektiin.
 Järjestimme 20.12.2018 Turun tuomiokirkossa perinteisen (jo 31. kerta!), Joulumusiikki–ilta 
-hyväntekeväisyystilaisuuden. Hankittujen yhteistyökumppanien tuella onnistuimme hyvin (kirkossa 
lähes 500 henkilöä). Tilaisuuden tuotto käytetään SPR:n projektiin maahanmuuttajien kotoutumisen 
edistämiseksi sekä klubin harjoittamaan kansainväliseen nuorisovaihto -toimintaan.
 Olemme lähettäneet vaihto-oppilaan nuorisovaihtoon USA:han (Aku) ja saimme vaihto-oppilaan 
USA:sta (Sydney).
 Rotarypiiri on tehnyt päätöksen tukea klubimme osallistumista SPR:n järjestämään ”Maahan-
muuttajien mentorointi” –projektiin. Mikäli olet kiinnostunut tutustumaan maahanmuuttajien näkö-
kantoihin ja auttamaan heitä sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan/työmarkkinoihin, ilmoittaudu 
minulle!
 Hankkeet ja niiden valmistelu ovat liikaa klubin vastuuhenkilöiden varassa; kaikkien klubin jä-
senten osallistumista edes pienellä panoksella kaivattaisiin.
Muistutan vielä Rotarykauden teemasta; ”Be the inspiration”, ”Ole innostaja”; ihmisten johtamisen 
perusteemoja ovat innostaminen, kommunikointi ja arvostaminen.

Hyvää Uutta Vuotta kaikille veljille,
        Juhani Pirttisalo
        Klubipresidentti 2018-2019
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Läsnäolo: omia 21 + 13 avec, vieras Harri Lukander (Piikkiö)

Virallisen kokouksen sijasta ohjelmassa oli joululounas. Lounasta edelsi info ensi syk-
syn Piemonten matkasta alakabinetissa, jossa nautimme alkajaisiksi jouluglögin.

Joululounas 14.12.2018 Suomalainen Pohja

Vasemmalla Aviisin 
tekstitoimittaja Ris-
to Hurme ja lehden 
sivunvalmistaja 
Merja Hirvonen. 
Taustalla Kasit.
Oikealla klubipre-
sidentti Juhani 
Pirttisalo kertoo 
tulevasta toimin-
nasta.
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Aluksi presidentti luki vaihtarimme Akun kirjeen Floridasta. Hän on juuri vaihtanut 
perhettä ja kertoo, että hyvin menee. Kirje on luettavissa klubin nettisivulla.

Glögitarjoilun ohessa Peimonten matkan järjestelytiimi Kaarlo Paatero ja Markku Kuu-
sisto (Ryhmäkuvassa oikealla sivustalla) kertoi alustavia tietoja matkasta
- aika 19.-23.9 2019
- ilmoittautumisien perusteella alustavat lippuvaraukset 
 Baltic Air/42kpl
- Turusta Riian kautta Milanoon, paluu Helsinkiin, josta 
 Jarkko Toivosen järjestämä kuljetus Turkuun
- hotelli Barolo
- perillä meitä kaitsee Riikka Sukula
- tammikuussa tulee tarkempi ohjelma, mutta jo alustavat 
 tiedot lupasivat mielenkiintoisia ja runsasravinteisia elämyksiä

Glögin ja tiedotusten jälkeen siirryttiin joululounaalle ravintolan yläkertaan. 

Joululounas oli runsas ja maittava. Pohjan suosiota kuvaa, että yläsali oli lähes täynnä lou-
nastajia.
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Joulumusiikki-ilta 20.12.2018
Perinteinen joulumusiikki-ilta järjestettiin nyt 31. kerran! Illan ohjelma oli lähetetty kai-
kille jäsenille, joten poimin tilaisuudesta vain eräitä pääkohtia ja huomioita.
Vanha ystävämme mieskuoro Laulun Ystävät ei tälläkään kerralla tuottanut pettymystä.
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Uusina esiintyjinä olivat Turun Konservatorion kuorot Sigynella ja Auriella. Sigynella 
on tyttökuoro yli 12 vuotiaille. Auriella on tyttö- ja poikakuoro 9 - 12 vuotiaille. Nyt 
esiintymässä oli tyttöjen lisäksi vain yksi poika. Varsinkin pienimpien tyttöjen kasvoilta 
loisti laulamisen ilo.

Tilaisuuden aloitti perinteisesti kulkuelaulu Alta Trinita Beata. Uutta oli, että Konser-
vatorion kuorolaisilla oli kulkueessa elävien kynttilöiden sijasta led-kynttilät, niin se 
kehitys kehittyy!

Uutuussoitin musiikki-illassa oli harppu, jolla taiteilija Krista Leivo säesti kahta Kon-
servatorion kuorojen esitystä.
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Presidentti Juha Pirttisalon tervehdyssanat

Hyvä tuomiorovasti, hyvät laulajat ja muusikot, 
hyvät naiset ja herrat

Tervetuloa perinteiseen, turku aninkainen rotaryklubin jo 31. Kerran järjestämään jou-
lumusiikki-iltaan.

Tilaisuus järjestetään juhlavassa joulutunnelmassa turun tuomiokirkossa. Kiitokset yh-
teistyöstä turun tuomiokirkko-seurakunnalle!

Joulumusiikki-ilta on hyväntekeväisyystilaisuus, jonka toteuttamisen ovat mahdollis-
taneet tilaisuuden käsiohjelmaan kirjatut vuoden 2018 yhteistyökumppanit. Yhteistyö-
kumppaneille suuret kiitokset tilaisuuden tukemisesta!

Tilaisuuden tuotolla tuetaan suomen punaisen ristin varsinais-suomen piirin tekemää 
työtä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi sekä rotaryklubi turku aninkaisten 
harjoittamaa kansainvälistä nuorisovaihtotoimintaa. Pidämme tärkeänä globalisoituvas-
sa maailmassa ihmisten välisen kanssakäymisen edistämistä sekä eri kulttuurien ym-
märtämistä.

Joulumusiikki-illan ohjelmistoon on jouluperinteitä kunnioitta-en valittu sekä ikiai-
kaisia että uudempia joulusävelmiä. Lisäksi tuomiorovasti heimo rinne puhuu joulun 
sanaa.

Tilaisuudessa esiintyvät mieskuoro laulun ystävät, turun konservatorion kuorot auriel-
la ja sigynella, harpisti krista leiwo ja urkuri markku hietajarju. Kiitokset laulajille ja 
muusi-koille!

Te, hyvä yleisö pääsette osallistumaan yhteislauluihin. Laulujen sanat löytyvät jaetuista 
”kauneimmat joululaulut” –vihkosista. Seurakunta toivoo, että vihkoset jätetään tilai-
suuden jälkeen kirkkoon joulunajan muita tilaisuuksia varten. Yhteislaulujen aikana 
kerätään kolehti yhteisvastuulle.

Vielä yksi käytännön pyyntö yleisölle joulumusiikki-illan ja tuomiokirkon tunnelman 
ylläpitämiseksi; toivoisimme, että esiintyjille taputettaisiin vain kerran tilaisuuden 
loppupuolella esiintyjien kukituksen yhteydessä ennen tilaisuuden päättävää jouluyö, 
juhlayö –laulua.

Hyvät naiset ja herrat; toivotan kaikille tunnelmallista konserttia 
ja rauhallista joulunaikaa!
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Klubiveli tuomiorovasti Heimo Rinne lausui Joulun Sanan.

Rakkaat ystävät sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa 
 
Joulun hyvä sanoma koskettaa jälleen sisintämme. Kirkoissa 
ja kodeissa kokoonnutaan kuulemaan ensimmäisen Joulun 
tapahtumista. Jouluevankeliumin tutut sanat sykähvyttävät 
heti ensimäisistä lauseista lähtien: Siihen aikaan antoi keisari 
Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava 
verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui 
Quirin1uksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikk meni-
vät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupun-
kiinsa. 
 
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verol lepanoa varten 
Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän 
lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan 
tuli Marian synnyttämisen aika, Ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen 
ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majapaikassa 
 
On sanottu, että yksi Joulu on ihmiselle liian vähän. Me tarvitsemme kaksi joulua, ensin 
Betlehemin joulun ja sitten sydämen Joulun. Omaan jouluuni kuuluu monia tärkeitä asi-
oita, joista kuitenkin kaksi nousee ylitse muiden. Ne ovat aivankuin kaksi aarretta, joita 
haluan vaalia ja joista haluan pitää kiinni. Toinen niistä on Luukakan jouluevankeliumi 
ja toinen Martti Lutherin virsi Enkeli taivaan. Niistä voimme tavoittaa nuo kaksi joulua: 
Beetlehemin Joulun ja sydämmeni Joulun. 
 
Lääkäri ja histono1tsija Luukas kertoo meille sen historiallisen joulun, josta jouluevan-
keliumi kertoo. Joulu ei ole vain oman aikamme tarpeisiin keksitty juhla vaan sillä on 
juurensa 2000 vuoden takaisissa tapahtumissa.

On totta, että tiedämme ensimmäisestä joulusta kovin vähän. Emme ole varmoja Jee-
suksen syntymän täsmällisestä ajankohdasta. Jeesus-lapsesta, enkeleistä ja paimenista 
tiedämme vain Luukkaan kertomuksen verran. Evankelista Matteus kertoo Mariasta ja 
Idän tietäJistä. Siinä on oikeastaan kaikki. Uuden testamentin kertomusten perusteella 
voimme kuitenkin luottaa siihen, että Jeesus Nasaretilainen kerran syntyi tähän maail-
maan. 
 
liman historiallista pohJaa _joulusta tulisikin vam meidän omien mielentilojemme hei-
jastuma tai toiveuni. Aito joulu perustuu siihen, että uskomme Jumalan kerran tulleen 
Pojassaan tähän maailmaan. Kristinusko ei ole pelkkä aate tai ajaton idea. Jos meillä 
olisi vain oman aikamme joulu ilman Betlehemin joulua, silloin joulu olisi meidän 
kokemustemme, elämystemme ja toiveittemme varassa oleva Juhla Itse keksittyä joulua 
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voisi toki kehittää, muuntaa ja soveltaa sen mukaan kuin osoittautuu tarpeelliseksi, mut-
ta jotain olennaista joulusta jäsisi puuttumaan. Betlehemin joulu on välttämätön, koska 
se on ainoa joulu, jolloin Jumala tuli ihmiseksi. 
 
Mutta pelkkä Betlehemin joulukaan ei meille riitä. Me emme jaksa elää vain sen ulko-
naisen tiedon varassa, että 2000 vuotta sitten tapahtui jotakin tavanomaisesta poikkea-
vaa. Me tarvitsemme myös sydämen Joulun, omaan sydämeen tulevan joulun. 
 
Kristinusko ei ole vain menneisdyyden tapahtumien kertaamista, ei pelkkää haaveellis-
ten vanhojen asioiden muistelemista. Betlehemin joulu ei saa jäädä vain Betlehemiin, 
vaan sen on tultava meidän sydämiimme. Kristus syntyy kaksi kertaa, ensin Betlehe-
missä, sitten omaan sydämeemme. Kerran hän syntyi pienenä lapsena Marialle ja Jose-
fille, tänä jouluna hän syntyy meidän sydämessämme Runoilija ja sanoittaja Vexi Salmi 
on hienolla tavalla tavoittanut Jeesus-lapsen syntymän ihmissydämeen, kun hän joulu-
laulussaan kirjoittaa: ”Nyt sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen taas Jeesus-lapsi 
syntyy uudelleen”. 
 
Sama sydämen joulu tulee meitä vastaan myös Martti Lutherin virressä Enkeli taivaan. 
Tätä virttä on suomennettuna laulettu täällä Varsinais-Suomessa jo pian sen jälkeen, 
kun Martti Luther oli sen sanoittanut 1530-luvun alussa. Alun perin Luther ei kirjoitta-
nut harrasta koraalia, vaan sepitti lapsia varten kuvaelman, jossa oli 15 säkeistöä. Se oli 
siis alun perin näytelmä, laulunäytelrnä. 
 
Nykyään veisaamme kirkoissa ja kodeissa Julius Krohnin suomennoksen mukaan. Sen 
sävy on harras Ja juhlallinen. Siinä soi päällimmäisenä se joulu, johon kuuluvat enke-
lit, seimi, lapsi, härät, juhdat ja heinät, siis Betlehemin joulu. Mutta koko ajan takana 
kaikuu myös toinen joulu, sydämen joulu. Jeesus-lapsi ei jää vain seimeen eikä heini-
en keskelle. Virressä saamme laulaa lapsesta, joka annetaan meille, sinulle ja minulle. 
Tälle sydämeemme syntyvälle joulun lapselle me puolestamme vastaamme: Oi terve 
tänne tultuas, syntist et hylkää armias. Virren nykyisen kahdeksannen säkeistön pyyn-
nössä sydämen joulu kuuluu ehkä kaikkein selvimpänä: Ah, Herrani, mun Jeesuksein, 
tee asunnokses sydämein. Mua älä hylkää tuskassa, vaan vahvista ain uskossa.” Toivon, 
että edessä olevana Jouluna meillä kaikilla olisi kaksi joulua, Betlehemin joulu ja sydä-
men joulu. 
 
Rukoilkaamme: Herra Jeesus Kristus, sinä olet lähellä. Avaa sydämemme ottamaan 
vastaan sinut Isän lahjana. Täytä meidät ilolla ja rauhalla. Lahjoita meille ja koko maa-
ilmalle siunattu joulujuhla. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Aamen.

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen


