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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 2/2019

01.02.2019 - 22.02.2019

Viikkokokous 1.2.2019 Suomalainen Pohja
1.2. 2019 Klubikokouksen teemana oli nuorisovaihto. Presidentti Juhani eikä varapre-
sidentti Jarkko päässyt avaamaan kokousta, joten varamiehen varamies, nuorisovaihto-
asiamies Petri Kannisto avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Paikalla oli 20 
veljeä ja vaihto-oppilaamme Sydney Gamble (kuvassa Petri Kanniston kanssa)

Ensin veli Kaarlo kertoi viimeiset uutiset ja ohjeet ensi syksyn Italian matkasta.

Petri Kannisto kertoi Rotarien nuorten ohjelmista.
1. Rotexit ovat tärkeä osa nuorisovaihtoa on. Rotexit ovat entisiä vaihto-oppilaita ja 
ovat erittäin tärkeinä linkkeinä nuorten vaihto-oppilaiden ja rotarien välillä. Rotexit 
auttavat ja tulkitsevat nuoria, jotta klubien vaihto-oppilaille saadaan tarjottua mahdolli-
simman ikimuistoinen vaihtovuosi.

2. Rotaract jäljittelee tavallista rotaryklubi kokousta, mutta ohjelma on nuorten rota-
ractlaisten järjestämää ja suunnattu nimenomaan heille. Samalla siellä luodaan jo suh-

deverkkoa tulevaisuuteen. 
Rotaract on tarkoitettu noin 
18-30-vuotiaille nuorille.

3. RYLA nuorille, jotka 
ovat jo koulutuksensa lop-
puvaiheissa tai muuten 
vastaavassa tilanteessa jär-
jestettävä johtajakoulutus. 
Luennoitsijoina ovat oman 
alansa huippuasiantuntijat, 
usein myös itse rotareita.

Petri muisteli myös klubin 
vanhoja vaihto-oppilasaiko-
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ja. Vajaan 30-vuoden aikana oli klubille tullut vaihto-oppilaita ainakin USA:sta, Aust-
raliasta, Canadasta, Meksikosta, Chilestä, Brasiliasta, Taiwanista ja Etelä-Afrikasta. 
Klubi oli lähettänyt vaihto-oppilaita ainakin Australiaan Meksikoon, Brasiliaan, Etelä-
Koreaan, Etelä-Afrikkaan ja USA:han.

Tämän jälkeen sai Sydney esiintymisvuoron. Ensin vaihdettiin juhlallisesti hänen lähet-
täjäklubinsa ja meidän klubin viirit. Tämän jälkeen Sydney piti mielenkiintoisen esitel-
män omasta perheestään, kertoen, että hänen oma isänsäkin on rotary. Sydney esitteli 
perhettään, ystäviään ja kotiseutuaan sanoin ja kuvin. Esitelmän jälkeen vielä hän ehti 
vastailemaan mutamaan veljiä askarruttaneeseen kysymykseen.

13.00 Petri päätti kokouksen ja toivotti kaikille hyvää viikonloppua!
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Läsnäolo: omia 23, vieras Paavo Okko (Kupittaa rk)
Pekka Mäkinen oli ollut Tampereella rotaryseminaarissa. Lisätietoja erillisessä kirjoi-
tuksessa.
Esityksen piti Turun Kauppakorkeakoulun professori emeritus Paavo Okko. 

Kaksi näkökulmaa talouden rakenteen muutokseen

Työn ja pääoman välisen tulonjaon muutos
Turun seutukunnan asema maan aluerakenteessa

Kaksi talouden muutoksen piirrettä
- Työtulojen osuus kansantulosta laskee

  nousukaudella ja nousee laskukaudella
 käyttäytyy vastasyklisesti
- Miksi se on nyt kuitenkin keskimäärin
 alempana kuin ennen 1990-luvun lamaa?
- Voiko liian korkea kannattavuus/pääomatulojen  
 osuus olla uhka taloudelle
 -------------
- Neljä suurinta seutukuntaa on kasvattanut 
 osuuttaan maan BKT:sta kasvun 
 myötä: Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu. 
 Ne tuottavat nyt 55% Suomen BKT:sta
- Turun seutukunnan BKT osuus ei ole kuitenkaan  
 ollut kasvava, vaan vastasyklisesti vaihteleva
- Nyt siinä tapahtuu muutos- ainakin siltä näyttää

Palkkasuhde = työtulojen osuus kansantulosta.
Bruttokansantuote = vuoden aikana tuotettujen tuotteiden ja palvelujen arvo,

 taloudellisen kehityksen mittari.
Bruttokansantulo = hyödykkeiden tuotannosta ja ulkomailta saadut tulot.

Kansantulo = kansantuotteesta syntyneet tulot, antaa tietoa kansan maksukyvystä.
Palkkasuhteen vaihtelun syitä 

(lyhyen tähtäyksen vaihtelu on helppo selittää, pitkän aikavälin muutokset vaikeampia)
- voitto on ”jäännöstuloa”, siksi pääomatulojen osuus vaihtelee suhdanteiden kanssa  
 samansuuntaisesti ja palkkojen osuus suhdanteiden vastaisesti
- ajan myötä palkkatyövoiman osuus kasvoi, samoin palkkasuhde, 1970-luvulle asti
- elektroniikan huikea kasvu ja kannattavuus nosti pääomatulojen osuutta (Nokia),  
 tämä vaikutus on haihtunut pois
- globaalien pääomamarkkinoiden oloissa pääomien tuottovaatimukset ovat 
 kasvaneet
- kiinteän pääoman ja inhimillisen pääoman kasvu vaikuttavat asiaan
- maksetaanko  nykyisin osa työvoiman ja osaamisen korvauksista pääomatuloina,  
 inhimillisen pääoman korvaukset nostavat pääomatuloja?

Viikkokokous 8.2.2019 Suomalainen Pohja
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Taloustieteilijä Thomas Piketty:n mukaan varallisuuden keskittyminen ja tuloerojen 
kasvu on nykyajan suuri haaste.

Varsinais-Suomen osuus BKT:sta oli vuonna 2000 yli 9%, v 2010 n 7,8%. Nyt se on 
taas nousussa, yli 8%. Helsingin, Tampereen ja Oulun seutukuntien tutkimus- ja kehi-
tystoimintaan käytetyt rahat selvästi Turun seutukuntaa suuremmat
- ei teknillistä tiedekuntaa
- valtion tutkimuslaitoksia.

Näillä seutukunnilla väkiluvun kasvua on seurannut työllisyyden kasvu, Turun seutu-
kunnalla on kasvanut vain väkiluku. Uusimmat tilastot puuttuvat, mutta myös meillä 
merkit viittaavat positiiviseen työllisyyskehitykseen.

Alla oleva käyrästö kuvaa Suomen Pankin BKT- ennustetta ja toteutunutta kehitystä v 
2002-2018. Paavo Okko totesi, että jos joku syksyllä 2008 olisi ennustanut 8%:n ro-
mahdusta, kukaan ei olisi uskonut, mutta varmuuden vuoksi olisi kiristänyt vyötä ja 
romahdus olisi ollut 18%!

YHTEENVETO
Työn ja pääoman välinen tulonjako on talouden tasapainoisen kehityksen kannalta tär-
keä tekijä. Sitä on hyvä ajatella kuitenkin laajemmin kuin vain tulonjakotaistelun kan-
nalta.

Turun seutu on ollut asuinpaikkana vetovoimaisempi kuin yritystoiminnan kotipesänä- 
nyt on menossa muutos, joka parantaa seudun taloudellista vetovoimaa (telakka).
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Koko Suomea koskeva ROTARYSEMINAARI
 järjestettiin Tampereella 1.-3.2.2019. 

Osallistujia ilmoitettiin olleen noin 190.  Perjantain koulutustilai-
suudet koskivat rotaryklubin perustamista, Global Grant -hake-
muksen tekemistä, klubin kotisivujen laatimista
ja testamentin tekemistä Rotarysäätiölle.

Lauantain kokoontumispaikkana oli Puistotorni. Seminaarin avasi 
puheenjohtajana toiminut DRFC Matti Poikolainen, minkä jälkeen 
eri Pohjoismaiden edustajat toivat oman tervehdyksensä, Niissä 
korostuivat iskusana People in Action - rotareiden pitää toimia 
näkyvästi, olla aktiivisia, tehdä toimintaamme tunnetuksi; vain 

sillä tavalla voimme saada uusia, nuoria jäseniä. CEO Sini Havukaisen esityksen kes-
keinen teema oli ”Uskalla - Aim High!”

Iltapäivällä jakaannuttiin neljään työpajaan: rotarysäätiö, jäsenyys, viestintä ja Public 
Image sekä nuorisovaihto. Itse osallistuin jäsenyysseminaariin, jossa pohdittiin, millä 
keinoin saadaan toimintaan uusia, nuoria jäseniä. Esiin nousi kaksi vaihtoehtoa: pe-
rustetaan uusi klubi, jossa on pääasiassa nuoria jäseniä, tai perustetaan satelliittiklu-
beja. 

Jokainen rotaryklubi voi perustaa esim. jotakin projektia varten satelliittiklubin, jonka 
säännöt ovat melko väljät. Siihen kuuluisi kahdeksan jäsentä, jotka toimisivat isäntä-
klubin alaisuudessa mutta joilla olisi vapaat kädet kehittää toimintaansa haluamaansa 
suuntaan; vain jäsenmaksut olisivat samat kuin isäntäklubin. Esiin nousi myös nykyis-
ten (ikääntyneiden) klubien urautuneisuus ja passiivisuus: vain yhdeksän (9) prosenttia 
on kirjautunut RI:n sivulle MyRotary, jossa jokaisen rotarin pitäisi käydä edes täyttä-
mässä perustietonsa.

Sunnuntain ohjelma oli lyhyt: Ensin työpajojen vetäjät esittivät lauantain tuotokset, 
joista keskusteltiin. Sen jälkeen aiheena oli ”Tähtää korkealle - menestystarinoita ja 
hankkeita”: esiteltiin kaksi hienoa rotarien saavutusta. Tampereen seudun kahdeksan 
rotaryklubia oli neljä vuotta sitten polkaissut käyntiin keräyksen, jonka tuotto 108500 
euroa luovutettiin Tampereen yliopistolliselle keskussairaalalle ”Aistitilan” luomiseksi. 

Sitten Sini Havukaisen kertoi omasta urastaan ja perustamastaan kahdesta yrityksestä, 
Carelinasta ja Layettesta. Edellinen tarjoaa eri elämänvaiheisiin sosiaali- ja terveys-
palveluja, jälkimmäinen tuo puhelimeen suomalaisen neuvolajärjestelmän mukaista 
tietoa ja monipuolisia toimintoja raskausaikaan ja lapsen ensimmäiseen elinvuoteen. 
Parhaillaan yritys on lanseeraamassa Japaniin suomalaisia neuvoloita.

        Pekka Mäkinen: 
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Paikalla noin 20 omaa veljeä sekä esitelmän pitäjä Sa-
muli Taskila. Klubipresidentti toivotti kaikki tervetul-
leiksi ja ilmoitti, ettei klubi kokoonnu 22. helmikuuta. 
Silloin pidetään hiihtolomaa.

Esitelmän piti Entis Oy:n toimitusjohtaja Samuli Tas-
kila. Entis on turkulainen hyönteisalan yritys, jossa 7 
ennakkoluulotonta nuorta yrittäjää pyrkii elintarvike-
markkinoille hyönteistuotteilla.

Miksi hyönteisiä? Meitä on kohta 9 mrd, väki keski-
luokkaistuu, lihan kulutus kasvaa. Ruoan tuotannon 
pitäisi tuplaantua 30 vuodessa! Nykyiset menetelmät 
eivät yksinkertaisesti toimi.

Vuonna 2012 YK julkaisi raportin hyönteisruoasta. Se on
- ympäristöystävällistä (voi kasvattaa myös kaupungeissa, kasvatus vie vähän tilaa 
 ja vettä)
- ravintoarvo on korkea (kaikki oleelliset aminohapot,.kalsiumia yhtä paljon kuin
 maidossa, rautaa yhtä paljon kuin pinaatissa)
- se on maukasta
- tälläkin hetkellä 2mrd ihmistä käyttää hyönteisruokaa.

Sirkkojen kasvatus edellyttää n +30 asteen lämpötilaa ja korkeaa kosteusprosenttia. 
Esimerkiksi kaivoksissa vallitsee sirkankasvatukselle edulliset olosuhteet. Sirkan sykli- 
munasta ruoaksi on n 5 viikkoa. Sirkat pakastetaan, kuivataan ja jauhetaan.

Projekti on alkuvaiheessa. Nyt luodaan markkinaa tyhjästä. 
Koko homman laillisuus oli aluksi epävarmaa. Syyskuussa 
2017 Maa- ja metsätalousministeriö päätti, että hyönteistuot-
teita sai myydä elintarvikkeina. Suomi oli tässä etulinjassa. 
EU on vasta nyt tehnyt saman päätöksen.

Firman tarina
- joulukuu 2017 viisi opiskelijaa perusti yrityksen (Sa-
muli on juristi)
- huhtikuu 2017 vuoden Nuori Yrittäjä Start-Up yritys
- joulukuu 2017 Sirkkasuklaa S-kaupat, Kesko, Ruohon-
juuri (ensimmäinen 
 hyönteisruokatuote suomalaisista hyönteisistä)
- toukokuu 2018 Sirkka smoothie kauppoihin (pullossa 

Viikkokokous 15.2.2019 Suomalainen Pohja
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12 sirkan jauhot)
- syyskuu 2018 SIRKKIS kauppoihin (sirkkajau-
hoa ja vihannesproteiineja,
  jauhelihan korvike)
- helmikuu 2019 BUGBITE(proteiinipatukka) 
levitykseen (kuntosalit ja fittness, 
 tulee omaan webbikauppaan)
- toukokuu 2019 Sirkkasuklaa Japanissa

Alkutuottajia (sirkan kasvattajia) on Suomessa 40-
50. Entis ei ole alkutuottaja, vaan hankkii raaka-
aineen Suomesta ja Kanadasta. Kyseessä on pieni 
kotisirkka, ei mikään iso heinäsirkka. Kanadassa 
sirkan kasvatus on teollista toimintaa, samaa odote-
taan Suomeen.

Sirkkasuklaa säilyy n 9 kk. Päätuote tällä hetkellä on lihankorvike SIRKKIS, se säilyy 
muutaman viikon, siinä on sirkkoja n 5%.

Tähän mennessä rahoitus on tullut ”enkelisijoittajilta”. Toinen rahoituskierros tarvitaan 
kansainvälistymiseen. Tähtäimessä ovat Ruotsi, Tanska, Saksa ja Japani.

Maistiaisina oli sirkkasuklaata, kannattaa käydä S- tai K-kaupassa ostamassa kokeeksi.
Käykää nettisivuilla www.entis.fi, sieltä löytyy koko tarina! Mielenkiintoinen esitys.

Klubiveli Antti Jääskeläinen toivotti veljet tervetulleiksi Turun klassikkojen järjestä-
mään esitelmätilaisuuteen, joka pidetään ravintola Suomalaisella Pohjalla 13.3.2019. 
Ohjelmassa keskitytään ajankohtaisiin teemoihin, joista esitelmöi mm. ministeri Jaakko 
Iloniemi.

Näytteitä sirkka -tuotteista.


