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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 1/2019

11.01.2019 - 25.01.2019

Viikkokokous 11.1.2019 Suomalainen Pohja
Läsnäolo: omia 23, vieras Harri Lukander (Piikkiö) + esitelmän pitäjä
Presidentti toivotti kaikki tervetulleeksi vuoden ensimmäiseen kokoukseen.
Ilmoitusasioita
- Valtakunnallinen rotaryseminaari Tampereella
- Turun alueen tulokasilta
- Piirin Rauhan konsertti 10.2.2019
- PETS 2.3.2019 Forssa
- Piirikonferenssi 6.-7.04.2019 Turun Virastotalo
Jussi Kolivuori on hyväksytty uudeksi jäseneksi.

Epic Autokoulu Oy:n hallituksen pu-
heenjohtaja Veli-Matti Savo vasemmal-
la.

Hänen esityksensä valokuvanuodossa 
seuraavilla sivuilla
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Viikkokokous 18.1.2019
Läsnäolo: omia 27 + esitelmän pitäjä 

Uusi klubiveli Jussi Kolivuori otettiin 
virallisesti klubin jäseneksi. Hän on DI 
Oulusta ja työskennellyt metalliteolli-
suudessa.

Kuvassa klubipresidentti kiinnittää 
rotarimerkin tulokkaan rintaan.

Alakuvassa klubiväki kunnioittaa tilai-
suutta seisten.
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Veli Tuomo Hirvonen pani kiertämään uunituoreen omakustanteensa ”Lännen etuvar-
tio”. Hän käsittelee kriittisesti hävittäjä- ja korvettihankintaan liittyviä kysymyksiä.
Kirjan hinta on 20 euroa.

Esitelmän piti presidentin vanha
 kaveri talousrikossyyttäjä 

Petri Hiltunen Länsi-Suomen 
Syyttäjänvirastosta.

Syyttäjä on valtion viranomainen, jonka tehtä-
vä on huolehtia siitä, että rikoksesta seuraa lain 
tarkoittama seuraamus.

Apulaispäälliköistä kaksi on Turussa ja yksi 
Porissa. He jakavat työt syyttäjille.
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Jutturyhmittely

Nopeasti käsiteltävät asiat (7 syyttäjää)
- kirjallisen menettelyn asiat, rajoittamisasiat, muut yksinkertaiset asiat
- Talousrikosasiat ja muut vakavat taloudelliset väärinkäytökset (9 syyttäjää)

Turvallisuus (21 syyttäjää)
- työ- ja virkarikokset, korruptiorikokset (6) ympäristö- luonnonvara- ja 
 eläinsuojelurikokset (6), huumausainerikollisuus, järjestäytynyt rikollisuus (9)

 Henkilö (10 syyttäjää)
- seksuaalirikokset, ihmiskauppa, paritus, lapsiin kohdistuvat väkivaltarikokset,
 lähisuhdeväkivalta

Kansainväliset asiat (4 syyttäjää)
- konsultoivat muita syyttäjiä, eurooppalainen pidätysmääräys, eurooppalainen 
 tutkintamääräys, oikeusapumenettely, suorat yhteydet muiden valtioiden 
 viranomaisiin

Lounais- Suomen poliisilaitoksella on talousrikostutkinnassa henkilöstöä
Raisio: lähes kolmekymmentä ja Pori: 14

Länsi- Suomen syyttäjävirastossa on kaksi päätoimista talousrikossyyttäjää.
 Koko Suomessa heitä on 33.
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Esitutkintayhteistyö poliisin ja syyttäjälaitoksen kesken
- poliisilla on ilmoitusvelvollisuus sovituilta osin, tietty syyttäjä nimetään jutulle
- syyttäjä on mukana jutun alusta lähtien, hän saa tutkintasuunnitelman
 kommentoitavaksi, tutkinnan alussa tai aikana voidaan pitää palavereja
- sovitaan rajaukset, mihin keskitytään, mitkä tapahtumat, epäiltyjen henkilöpiiri
- tutkinnanjohtajuus on Suomessa poliisilla
- poliisin on tehtävä syyttäjän esittämät tutkintatoimenpiteet
- kuultava syyttäjää ennen asian lähettämistä syyteharkintaan

Syyteharkinta
- rajoittaminen tutkinnanjohtajan esityksestä, syyttämättäjättäminen,  syyttäjän 
 tehtävänä on nostaa syyte ja ajaa sitä, tilanne voi muuttua ennen pääkäsittelyä
  tai sen aikana

Syyteneuvottelu, tunnustamisoikeudenkäynti (1.1.2015 alkaen)
- syyteneuvottelu on menettely, jossa periaatteena on että tunnustus lieventää 
 rangaistusta, jos syyttäjä ja syytetty pääsevät ennen oikeudenkäyntiä 
 yksimielisyyteen rangaistuksesta
- tunnustamisoikeudenkäynti on tavallista oikeudenkäyntiä kevyempi, kun on
 tunnustus, ei tarvita niin laajaa näyttöä kuin normaalissa oikeudenkäynnissä. 
 Asia käsitellään pääsääntöisesti 30 päivässä
- tarkoituksena on tehostaa viranomaisten toimintaa ja kohdentaa resursseja oikein
- nopeuttaa esitutkintaa, syyteharkintaa ja oikeudenkäyntiä
- tuottaa huomattavat prosessiekonomiset edut
- rangaistus alennetulta asteikolta (alennus 1/5 )

Näitä voidaan käyttää vain 
rikoksissa, joissa maksimiran-
gaistus on 6 vuotta vankeutta. 
Ulkopuolelle jäävät mm hen-
keen ja terveyteen kohdistuvat 
rikokset ja osa seksuaalirikok-
sista. Varsinais-Suomessa 95% 
jutuista menee syyteneuvotte-
luun.

Tämän vuoden lopulla syyttäjä-
laitoksen organisaatio uudistuu.

Länsi-Suomen syyttäjäalueen 
toimipaikat tulevat olemaan: 
Jyväskylä. Kokkola, Pori,  
Seinäjoki, Tampere, Turku ja 
Vaasa.
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Läsnäolo: omia 27, vieraita 3

Aviisin toimittaja Risto Hurme oli pukeutunut everstin 
paraatipukuun. Hän oli lähdössä Kadettikunnan vuosi-
päivän ja seppeleenlaskuun Sankariristille. 

Suomen Kadettikoulun ensimmäinen kurssi alkoi 
25.1.1919 Arkadiassa, nykyisessä Eläinmuseossa.
 
Kadettikunta on Kadettikoulun käyneiden aatteellinen 
yhdistys. Sen jäseniä löytyy Aninkaisten rotariklubista 
peräti neljä.

Suomen Punaisen Ristin Varsinais- Suomen piirille luovutettiin 
Joulumusiikki-illan tuotto 4 000E. 

Lahjoituksen otti vastaan entinen rotaryveli toiminnanjohtaja Pauli Heikkinen. Pauli 
kiitti lahjoituksesta ja kertoi, että lahjoituksella tuetaan maahanmuuttajien kotoutumisen 
edistämistä mm seuraavien vapaaehtoistoimintojen avulla
- uusien vapaaehtoisten rekrytointi kotoutumista tukevaan toimintaan
- maahanmuuttajien harrastustuki, omakielisen materiaalin tuottaminen, 
 jolla mahdollistetaan maahanmuuttajien tutustuminen ja osallistuminen 
 SPR:n tarjoamaan harrastustoimintaan
- hyvinvointia ja turvaa arkeen -kurssit maahanmuuttajille, maksuton 1-2 h:n 
 auttamisen abc -kurssi, tarvetta on eri puolilla Turkua lähellä kohderyhmiä

Viikkokokous 25.1.2019

Lahjoituksen antavat klubin puo-
lesta vasemmalta varapresidentti 
Jarkko Toivonen ja klubipresidentti 
Juhani Pirttisalo. SPR:n puolesta 
lahjoituksen ottaa vastaan piirijoh-
taja Pauli Heikkinen 
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RYLA
Tämän vuoden RYLA järjestetään 13.-14.4. 2019 Ruissalon Kylpylähotellissa. Järjes-
täjinä ovat Turun, Raision, Naantalin ja Nousiaisten rotaryklubit. Kohderyhmänä ovat 
22-28v  opintonsa päättäneet tai loppupuolella olevat nuoret. Ilmoittautumiset 28.2. 
mennessä. Ilmoitus on presidentin 1.2. kokouskutsun liitteenä.

Lahjoituksen merkitystä korostaa se, että Sosiaali- ja terveysjärjestöjen Avustuskeskuk-
sen (STEA) tuki tälle vuodelle väheni 5 000€:lla.

Vuosi sitten tehty lahjoitus maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen on auttanut 
220 hengen työllistymisessä.

Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri
Pauli Heikkinen, Miska Keskinen

TYÖNNE MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN 
EDISTÄMISEKSI

Hyväntekeväisyysprojektimme ”Joulumusiikki-ilta” on kauden 2018 osalta 
saatu päätökseen.

Kiitämme yhteistyökumppaneitamme; Turun tuomiokirkkoseurakuntaa, 
Mies kuoro Laulun Ystäviä, Turun konservatorion kuoroja Auriellaa ja Sigynellaa

 ja yrityskumppaneita!

Heidän ansiostaan ja klubimme veljien työpanoksella projektista kertyi 4.000 euroa 
lahjoitettavaksi rahoittamaan SPR:n Varsinais-Suomen piirin tekemää työtä 

maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi.

Kiitämme hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme tälle ajankohtaiselle ja
 yhteiskunnallisesti merkittävälle työlle menestystä.

Turku, tammikuun 25 päivänä 2019
Rotaryklubi Turku Aninkainen

Juhani Pirttisalo Jarkko Toivonen  Presidentti Projektikoordinaattori
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Esitelmän piti presidentin vanha ystävä, professori ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri, 
Turun Yliopiston Paavo Nurmi- keskuksen ylilääkäri Olli J. Heinonen.  

Onko kilpaurheilulla tulevaisuutta?
Paavo Nurmi-keskus on liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus-, koulutus- ja 
tiedonvälitysyksikkö Turun yliopiston yhteydessä. Paavo Nurmi –keskus on perustettu 
vuonna 1957, joten se on luotettava perinteinen turkulainen toimija. 

Paavo Nurmi-keskuksen 1) tutkimus- ja lääkäriyksikkö sijaitseen Turun yliopiston lää-
ketieteellisessä tiedekunnassa ja 2) kuntotestaus ja työhyvinvointiyksikkö Caribiassa.
Huippu-urheilu on kansainvälistä viihdebusinesta. Minun oma urheilukäsitykseni voi 
olla jotain muuta

Ollille tärkeitä asioita ovat: 1) Fair play sekä 2) Sportsmanship.
Suomessa toimii Suomen urheilun eettinen keskus SUEK (www.suek.fi), jonka tehtävä-
nä on:  SUEK vastaa koko dopingvalvonnasta Suomessa. SUEK käyttää antidopingto-
iminnassaan myös nimeä Suomen antidopingtoimikunta ADT. Lisäksi SUEK ehkäisee 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa urheilukilpailuiden manipulointia, kehittää katso-
moturvallisuutta ja -viihtyisyyttä. SUEK tekee tinkimättömästi töitä puhtaan urheilun ja 
reilun pelin puolesta. Reilusti paras on tunnuslause.

Katsomoväkivalta
Urheilussa väkivalta voi ilmetä urheilijoiden välisenä, niin kuin myös katsomoväki-
valtana. Uskomatonta, mutta totta, Suomessakin koettu ennakkoon sovittuja tappeluita 
faniryhmien kesken.

Vedonlyönti
Vedonlyönti urheilussa on arkipäi-
vää. Suomessa Veikkauksella on 
urheiluvedonlyönnissä monopo-
li, mutta aasiassa on useita satoja 
veikkauksen järjestäjätahoja, joiden 
veikkauskohteet ovat vaikkapa jal-
kapallon Suomen kolmen ylimmän 
sarjatason otteluita. 

Vedonlyönti voi lopputuloksen 
sijasta kohdistua siihen kumpi saa 
sivurajaheiton, vapaapotkun, kel-
taisen/punaisen kortin tai vaikkapa 
rangaistuspotkun. Laittomaan ve-
donlyöntiin kohdistuu lieveilmiöitä 
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kuten rahanpesu ja trafficing (ihmiskauppa). Tasa-arvoloukkaukset sekä häirintä voivat 
olla urheilun lieveilmiöitä.

Doping
Olli uskoo, että dopingin käyttö huippu-ur-
heiluissa on vähäisempää kuin mitä yleensä 
arvaillaan. Ollin veikkaus on sellainen, että 
esim. streoideja käyttäviä huippu-urheilijoita 
voin olla alle kymmenen, mutta kuntosaleil-
la omaksi ilokseen streoideja käyttäviä on 
10.000-15.000. Siellä ovat varsinaiset terveys-
ongelmat.

Onko kilpaurheilulla tulevaisuutta? 
Ollin mukaan on, ja siksi hän voi suositella 
sitä omille lapsilleenkin. Tärkeintä oikeassa 
urheilussa on Fair Play ja Sportsmanship.
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Kuvernöörin kuukausikirje tammikuu sivu 2
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Kuvernöörin kuukausikirje helmikuu sivu 1
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Kuvernöörin kuukausikirje helmikuu sivu 2

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen


