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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 3/2019

01.03.2019 - 29.03.2019

Viikkokokous 1.3.2019 Suomalainen Pohja

Paikalla 23 omaa veljeä ja esitelmän pitäjä Ismo Räihä

Klubipresidentti Juha Pirttisalo avasi viikkokokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 
Juha totesi, että  RYLAan on löytynyt klubistamme riittävästi tarjokkaita. Samoin Dia-
monten matkalle on ilmoittautunut 33 henkilöä, joten syksyllä on odotettavissa antoisa 
viiniretki.

Tuleva presidentti Jarkko Toivonen on osallistunut piirin järjestämään PETSiin ja saa-
nut koulutusta klubipresidentin tehtävistä.
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Juha muistutti veljiä myös Aboa Novan ma-
sinoimasta teatterivierailusta, johon kaikki 
rotariklubit ovat tervetulleita. Kyseessä on 
Mika Waltarin klassikkokirjaan perustu-
va dekkarikomedia ”Komissario Palmun 
erehdys” torstaina 25.4.2019 klo 19 Turun 
kaupunginteatterissa.

Seuraavaksi pääsi ääneen yleislääketieteen 
professori Ismo Räihä, joka puhui ikäänty-
vän miehen terveyden kulmakivistä.

Hän näytti alkajaisiksi Tilastokeskuksen 
väestöennusteen, jonka mukaan vuonna 
2050 Suomen väkimäärästä 40 % tulee ole-
maan 85-vuotiaita tai vanhempia. Suoma-
laisten ikävakioiduista kuolleisuusluvuista 
25 vuoden ajalta hän totesi eniten laskua 
tapahtuneen verenkiertoelinten sairauksien 
kohdalla. Sen hän katsoi johtuvan ravitse-
mustietouden lisääntymisestä. Ilahduttava 
asiana hän piti myös itsemurhatilaston 
kaunistumista.

Suomalaisten elinajan odotteesta kertoo oheinen kuva. Tänään syntyvien poikalasten 
elinajanodote on 77-78 vuotta. Se on maailman laajuisessa tilastossa keskiarvoa huo-
nompi, mutta parempi kuin Itä-Euroopan maissa. Venäjällä poikien eliniänodote on 
reilusti alle 60 vuotta.
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Kysymykseen, miksi mies kuolee aikaisemmin kuin nainen, professori Räihä luetteli 
seuraavat tekijät:
- sepelvaltimotauti
- keuhkosyöpä
- alkoholisairaudet
- tapaturmat
- väkivalta.

Eroa selittävät epäterveelliset elämäntavat ja riskinotto, kuten
- tupakka    30%
- alkoholi    20%
- tapaturmille ja väkivallalle
 altistavat tekijät   10%
- muut (ruokavalio ym)  40%.

Esitelmöitsijä viittasi 18 maata käsittäneeseen kansainväliseen PURE-tutkimukseen, 
jossa selvitettiin ravinnon vaikutusta kuolleisuuteen. Sen mukaan liika hiilihydraatin 
saanti lisäsi kuolleisuutta 28%, mutta kasvisten ja hedelmien käyttö sekä liikunta vä-
hensivät kuolleisuutta.

Tekijät, jotka lisäävät sepelvaltimotapahtumia ja kuolleisuutta ovat:
- kovan rasvan runsas saanti
- kovan rasvan korvaaminen huonolaatuisella hiilihydraatilla. 

Sepelvaltimotapahtumia ja kuolleisuutta vähentävät
- kovan rasvan korvaaminen kasvi- ja kalaperäisellä rasvalla ja
- kovan rasvan korvaaminen hyvälaatuisella hiilihydraatilla.

Metabolisesta oireyhtymästä (MBO) esitelmöitsijä totesi, että kyseessä on
- aineenvaihduntaan liittyvä tila,
 jossa henkilöllä on useita terveyttä uhkaavia häiriöitä 
- sen aiheuttaa keskivartalolihavuus perinnöllisesti alttiille 
 henkilöille
- kolmasosalla suomalaisista miehistä ja neljäsosalla naisista
- sydän- ja verisuonisairauksien vaara on 2–3 kertaa suurempi kuin terveillä
- tila korjaantuu, jos vatsaontelonsisäinen rasva laihdutetaan pois.
 
MBO on kyseessä, mikäli vähintään kolme kohtaa seuraavista toteutuu:
- vyötärölihavuus (miehillä >100cm, naisilla >90cm)
- kohonnut verenpaine (130/85 tai enemmän)
- veren rasva-arvot koholla (S-trigly >1.7mmol/l)
- HDL-kolesteroli miehillä <1.0 ja naisilla <1.3mmol/l
- paastoverensokeri yli 5.7mmol/l.
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Aviisin toimittaja Risto Hurme 
”työnsä ääressä”.

Hoidoksi suositellaan
- laihduttamista normaalipainoon
- liikuntaa
- verenpaineen hoitoa ja
- rasva-aineenvaihdunnan häiriön hoitoa.

Gerastenian tunnusmerkkejä ovat
- lihaskato
- huono liikuntakyky ja kaatuilu
- alentunut fyysinen aktiivisuus
- huonontunut tasapaino ja liikekoordinaatio
- huonontunut rasituskestävyys
- muistiongelmat 
- vajaaravitsemus
- osteoporoosi.

Hyviä proteiinilähteitä esitelmöitsijän mukaan ovat
- liha ja kala
- maitotaloustuotteet, erityisesti rahka ja juusto
- kananmunat ja täysjyväviljat
- soija, pavut, pähkinät ja siemenet 
- proteiinijauheet ja -juomat, erityisesti maitoheravalmisteet.

Lopuksi Ismo Räihä suositteli ikääntyvälle miehelle fyysistä harjoittelua. Sen  hyötynä 
lihasvoima kasvaa ja rasituskestävyys paranee, kävelytasapaino paranee ja luusto vah-
vistuu sekä TULES-vaivat vähenevät. Sen lisäksi harjoittelu ehkäisee monia sairauksia. 
lisää insuliinin vaikutusta ja sokeritasapaino paranee. Ennen kaikkea myös mieliala 
virkistyy.    (Tuomo Hirvonen)
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Paikalla 24 omaa veljeä ja esitelmän pitäjä Mikko Ylivakeri Tutku-klubista.

Klubipresidentti Juhani Pirttisalo (oik) avasi kokouk-
sen sekä toivotti vierailijan ja omat veljet tervetulleiksi. 
Sitten Juhani luki vaihto-oppilaamme Akun kirjeen, 
joka tuli Amerikasta. Nuorimies tuntuu viihtyvän vaih-
tarina ja sanoo puuhaa riittävän niin paljon, ettei aika 
tahdo riittää kuulumisten lähettämiseen.

Tuleva klubipresidentti Jarkko Toivonen (vas) kertoi 
osallistuneensa piirin PETSiin ja saaneensa siellä erin-
omaista koulutusta tulevaan tehtäväänsä. Erityisesti 
Jarkolle oli jäänyt mieleen periaate, ettei presidentti oli 
klubissa se, joka tekee kaikki hommat. 

Kokousesitelmän piti turvallisuusalan rikosanalyytikko 
Mikko Ylivakeri F-Securesta aiheenaan SOSIAALISEEN MEDIAAN LIITTYVÄT 
UHKATEKIJÄT. Mikko on entinen poliisi ja rauhanturvaaja, jolla on pitkä kokemus 
turvallisuuspalveluista.

 Päivän agenda käsitti seuraavat aiheet:
• Mitä sosiaalinen media on ja miten se toimii
• Mitä tietoja somesta löytyy ja miksi
• Mitä hyötyä/haittaa omien tietojen jakamisesta on
• Miten “pahikset” (ja “hyviksetkin”) keräävät tietoja
• Miten suojata omia tietojaan sivullisilta
• Demo: oma profiili on suojattu, mutta verkoston ei
• Kommentti ammattimaisesta datalouhinnasta

Ensimmäiseksi hän teroitti kuulijoille, ettei sosiaalista 
mediaa pidä pelätä, vaan ymmärtää. Sosiaalinen me-
dia tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa kuka 
tahansa voi toimia sisällöntuottajana. Se sisältää eri-
laisia palveluja eri tarkoituksiin, joita ovat keskustelu-
pastat, chatit, valokuva ja videopalvelut, blogit ym.

Tiedustelun kannalta ”hyödyllisimmät” sosiaalisen median kanavat  ovat: facebook, 
twitter, instagram, youtube, google, linkedin ym.  Ne ovat hyviä tietolähteitä koska ne
- pyrkivät lähtökohtaisesti olemaan mahdollisimman julkisia
- pitää osata ruuvata yksityisyysasetuksia suojautuakseen
- pyytävät käyttäjiä lisäämään puuttuvia profiilitietoja
- gamefication –> Saat pisteitä, kun täytät tietoja.

Viikkokokous 8.3.2019 Suomalainen Pohja
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Syy, miksi palvelut keräävät tietoja käyttäjistään on se, että kyse on mainostulo- ja 
premium-käyttäjärahoitteisesta toiminnasta.

Aiemmin oli mahdollista estää, ettei Facebookin oma sisäinen hakutoiminto löydä 
profiiliasi etu- ja sukunimellä haettaessa. Nykyään, jos olet FB:ssa omalla etu-ja suku-
nimelläsi, niin kuka tahansa löytää profiilisi. Sen tähden Ihmiset ovat alkaneet käyttää 
feikkinimiä. Voit kuitenkin edelleen piilottaa profiilisi
Googlelta ja muilta internet-hakukoneilta.
Mikon mukaan somesta selvitetään helposti:
- henkilöiden välisiä kytköksiä
- sosiaalisia verkostoja
- harrasteporukoita
- työyhteisöjä (OPSEC!) 
- kuka tuntee kenet… jne. 
Hän näytti esimerkkitapauksia, joissa yhden henkilön takaa on paljastunut satoja nimiä 
ja henkilöprofiileja sisältävä verkko. Mutta tietonsa voi myös suojata, kun miettii sisäl-
lön ja valitsee yleisön ja alustan.

Mikko Ylivakerin neuvo kuulijoille ole seuraava:
- älä pelkää somea, mutta tiedosta riskit
- mieti, mitä julkistat, mihin ja miksi
- erittele työ- ja siviiliprofiilit erilleen, jos järkevää
- mieti profiiliesi, “henkilöbrändi” ml. login-tiedot
- tunne somealustat ja säätöruuvit ml. mobiili-appsit
- säädä yksityisyys -asetukset oman käyttösi mukaan.  (Tuomo Hirvonen)
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Viikkokokous 15.3.2019 Suomalainen Pohja
Päivä 15.3. on maaliskuun idus, Caesar murhattiin tänä päivänä v 44 ekr.

Läsnäolo: omia 20, vieraana Harri Lukander (Piikkiö) ja esitelmän pitäjä Markku Niku-
lainen

Klubimme voi lähettää RYLA:an neljä edustajaa.

Esitelmän aiheena oli ”Humanitaarinen 
oikeus”. Markku Nikulainen on koulutuk-
seltaan poliisi, ollut mm presidentin turva-
mies.

Useiden kansainvälisten rauhanturva- ja krii-
sinhallintatehtävien kautta hän on perehtynyt  
sodan oikeussääntöihin ja humanitaariseen 
oikeuteen. Jäätyään eläkkeelle 2015 hän siir-
tyi SPR:n palvelukseen kouluttajaksi. 

Humanitaarinen oikeus sisältää oikeussään-
töjä, jotka suojelevat niitä ihmisryhmiä, jot-
ka eivät osallistu taisteluihin, sekä rajoittavat 
taistelevien osapuolten sodankäyntimenetel-
miä ja -tapoja

Geneven yleissopimukset vuodelta 1949 
käsittelevät seuraavia asioita

- maasotavoimiin kuuluvien haavoittunei-
den ja sairaidenaseman parantaminen
- merisotavoimiin kuuluvien haavoittunei-
den, sairaiden ja haaksirikkoutuneiden
 aseman parantaminen

- sotavankien kohtelu
- siviilihenkilöiden kohtelu sodan aikana.
Kyse on siis henkilöistä, jotka eivät osallistu taisteluihin tai ovat syystä tai toisesta lo-
pettaneet sotimisen tai eivät enää pysty sotimaan.

Kaikkiin näihin vuoden 1949 sopimuksiin kuuluu yhteinen 3. artikla, joka määrittää alla 
olevat teot rikoksiksi kaikissa aseellisissa selkkauksissa aikaan, paikkaan ja henkilöön 
katsomatta: murha, kidutus, orjuutus, ryöstäminen, nöyryyttävä kohtelu ja panttivangit-
sekä tuomiot ilman oikeudenmukaista prosessia. 
- Haavoittuneet ja sairaat on kerättävä ja heistä on huolehdittava.
- Punaisen Ristin kansainvälinen komitea voi tarjota palvelujaan osapuolille, mutta sitä 
ei ole pakko päästää osapuolten alueelle.
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Kaikki valtiot ovat ratifioineet nämä sopimukset. Sopimukset lähtevät ajatuksesta, että 
aseellisessa selkkauksessa on kaksi osapuolta. Nykyäänhän tilanne on useimmiten toi-
senlainen.

Yleissopimuksen lisäksi on laadittu kolme lisäpöytäkirjaa (1977), joissa käsitellään 
kansainvälisten selkkausten uhrien suojelua ja sisäisiä selkkauksia. Näitä eivät kaikki 
maat ole ratifioineet

Aseisiin liittyviä sopimuksia on useita. Ensimmäinen on kaasuaseita koskeva pöytäkirja 
vuodelta 1925. Meille tunnetuin lienee henkilömiinoja koskeva Ottawan sopimus vuo-
delta 1997. Sen on ratifioinut 162 maata, ei ainoakaan suurvalta.

Miten humanitaarinen oikeus soveltuu nykyisiin konflikteihin? Geneven sopimuksethan 
lähtevät kahden osapuolen (valtion) välisestä aseellisesta selkkauksesta tai miehitysti-
lanteesta.

Kansainvälistä luonnetta vailla oleviin selkkauksiin (aseellisia ryhmittymiä maan sisäl-
lä) voidaan soveltaa vain v 1949 pöytäkirjojen yhteistä 3. artiklaa.

Aseellisissa selkkauksissa pitäisi joka tapauksessa noudattaa seuraavia 
perusperiaatteita

- inhimillisyys
- erottelun periaate (siviilit, haavoittuneet, sotavangit)
- sotilaallinen välttämättömyys (tapetaan ja hävitetään vain tarpeen mukaan!)
- suhteellisuusperiaate (sotilaallisen voiman käyttö)
- tarpeettoman kärsimyksen välttäminen.
Tosiasia on, että sodassa tapetaan ja hävitetään, mutta toiminnan pitäisi olla ”järkeväs-
sä” suhteessa lopputulokseen nähden:

Syyrian konflikti on esimerkki tilanteesta, jossa on lomittain kansainvälisiä konflikteja 
ja kansainvälistä luonnetta vailla olevia konflikteja sekä monenlaisia osapuolia. Siel-
lä on myös rikottu kaikkia mahdollisia humanitaarisen oikeuden sopimuksia ja sodan 
oikeussäännöksiä vastaan. Tuskin kukaan joutuu vastuuseen!

Sotarikos
Sotarikos on sodan tai siihen verrattavissa olevan konfliktin yhteydessä kansainvälisis-
sä sopimuksissa rikokseksi määritelty teko. Suomessa asia löytyy rikoslain 11 luvusta 
”Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan”.
Sotarikoksissa on henkilökohtainen vastuu, valtiota ei voi syyttää. Sotarikos ei vanhene.
Ongelmana on tutkinta ja syytteeseen saaminen.

Lisätietoja aiheesta löytyy
- www.icrc.org
- www.rulac.org    (Risto Hurme)
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Läsnäolo: omia 16, vieras Harri Lukander

Vaihtokokous on 7.6.2019
Nuorisovaihtoasiamies Petri kertoi, että meidän vaihtarimme Milla Pietiläinen lähtee 
Ranskaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meiltä lähtee vaihto-oppilas Eurooppaan!
Sydneyn perhe tulee 23.3.2019 vierailulle Suomeen. Kuulemme lisää varmaan ensi 
viikolla.

Ohjelmassa oli sääntömääräinen kevätkokous. Tuleva presidentti Jarkko Toivonen esit-
teli toimintasuunnitelmansa. (Yhteiskuvassa eturivissä vasemmalta kolmas mies.)

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin perinteiseen tapaan Pekka Mäkinen. (Yhteisku-
vassa toisessa rivissä ensimmäinen)

Klubin säännöt
Klubilla on RI:n ohjeiden mukaiset säännöt. Ne on kirjattu Yhdistysrekisteriin 
heinäkuussa 2018.
 - Ei vaadi toimenpiteitä.

Klubin strategiset tavoitteet
 - Hallinto
 - Jatketaan ”troikka” mallilla
 - Pyritään laajentamaan hallintoa, jotta kaikki työtehtävät eivät olisi muutaman 
   jäsenen harteilla.

Viikkokokous 22.3.2019 Suomalainen Pohja
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Jäsenyys ja suhdetoiminta
- Tavoite on saada mahdollisimman monta joukkoomme sopivaa uutta jäsentä
- Pyritään löytämään uudet jäsenet keväällä ja otetaan mukaan toimintaan syksyllä
- Pidetään perehdytystilaisuus, kummit huolehtivat suojateistaan aktiivisesti
- Jäsenhankinta on kaikkien asia!
- Aviisi ja klubin kotisivut kertovat toiminnastamme.

Palveluväylät
- Joulumusiikki-ilta on edelleen merkittävin varainhankintakeino. Suunnitteluun ja  
 järjestelyihin voivat kaikki osallistua. Toivotaan ehdotuksia paikallisesta 
 yhteiskunnallisesti merkittävästä lahjoituskohteesta.
-  Kansainväliseen palveluun osallistumme Lääkäripankin kautta.
-  Nuorisovaihdossa olemme aktiivisesti mukana, lähetämme ja otamme vastaan 
 keskimäärin yhden vaihto-oppilaan vuosittain.
-  Kartutamme Rotarysäätiön vuosirahastoa.

Hallitus 2019-2020
Presidentti     Jarkko Toivonen
Varapresidentti, klubimestari  Antti Ailio
Past President    Juhani Pirttisalo
Sihteeri     ??????
Rahastonhoitaja    Mika Hellsten
Nuorisovaihtoasiamies   Petri Kannisto
Rotarysäätiöasiamies, klubitoiminta Pekka Mäkinen
It- vastaava     Juhani Soini
Julkaisutoiminta    Heikki Painilainen, Risto Hurme, 
       Tuomo Hirvonen
Joulumusiikki-ilta    Markku Seppänen
Toiminnantarkastajat   Martti Oksa, Juha Vasanen, 
       varalla Olli-Pekka Saario

Tapahtumia vuonna 2019
    7.6.2019  vaihtokokous
    30.08.      DG:n vierailu
    14.9.        piirin syysseminaari Urjalassa
    15.9.        Ilotulitusillallinen, intercity- tilaisuus
    19.-23.9  Piemonten matka
    18.10.       sääntömääräinen syyskokous
    13.12.       joululounas, avec
    19.12.       Joulumusiikki-ilta

ROTARYVUODEN TEEMA 
    ”Rotary Connects the World”, ”Rotary yhdistää maailman”
    Mark Daniel Maloney, RI:n presidentti 2019-2020
            (Risto Hurme)
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Viikkokokous 29.3.2019 Suomalainen Pohja
Läsnäolo: omia 20 + esitelmän pitäjä

Varapresidentti Jarkko Toivonen hoiti 
presidentin tehtäviä. (vas)

Esitelmän piti SPR:n Varsinais-Suomen 
piirin toiminnanjohtaja Pauli Heikkinen. 
Aihe oli ”SPR valmiina auttamaan”.

SPR on kanava auttamishaluisille ihmi-
sille. SPR on julkisoikeudellinen 
yhdistys.

SPR:llä on
- valmius vastaanottaa ja antaa 
 kansainvälistä  apua 
- vapaaehtoiset hälytysryhmät, 
 avustustyöntekijät ja muu 
 ammattihenkilöstö valmiita 
 auttamaan vakavissa ja
  pitkittyneissä häiriötilanteissa
- valmius auttaa jokapäiväisissä
 onnettomuustilanteissa;
  hälytysryhmät
- vapaaehtoiset auttavat arjessa 
 selviytymisessä, ystävätoiminta.

Kriisinsietokyky edellyttää, että erilaisiin häiriötilan-
teisiin on varauduttu.

SPR:n visio: Olemme rohkea ja luotettava auttaja 
kotona ja maailmalla.
Toiminnan tavoitteet:
- tehokas auttaminen meillä ja maailmalla
- vahva yhteisöllisyys, hyvinvointi ja 
 turvallinen elämä
- rohkea vaikuttaja- asiantunteva ihmisyyden
  puolustaja.
Toimintatavat:
- vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö.
Toiminnan perusta:
- autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä
- periaatteet, Geneven sopimukset, laki ja asetus   
 SPR:stä, toiminnan arvot, Strategia 2020.
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SPR:n rooleja:
- Markkinaehtoinen toiminta
- Palvelutuotanto
 o ensiapupäivystyspalvelut
 o ensiapukoulutus
 o nuorten turvatalo (mm Turku)
- Viranomaisyhteistyö ja sitä tukeva toiminta
- Valmiustoiminta
 o henkinen tuki
 o ensivastetoiminta
 o SPR:n varautuminen
 o ensihuolto
 o kotimaan apu
 o omaishoitajien tuki
- Kansalaistaitojen vahvistaminen, 
 turvallisuusneuvonta
 o ensiaputoimintaryhmät
 o terveyspisteet
 o henkisen tuen kansalaiskoulutus, 
  resilienssin parantaminen
 o monikulttuurisuustoiminta
 o ystävätoiminta
- Harrastustoiminnan tukeminen, toimintaryhmät
 o järjestötyö, osastoverkon ylläpito
 o nuorisotyö
 o kontit (kierrätys)
 o ystävätoimintaryhmät.

Piirillä on n 2 600 vapaaehtoistyöntekijää (lyhyt ja pitkäkestoisia tehtäviä).  Ystävä-
toiminnassa on n 1 000 rekisteröityä henkilöä. Ensiapuryhmiä on 35. Myös henkiseen 
tukeen on käytettävissä vapaaehtoisia.

Toimiva viranomaisyhteistyö edellyttää suunnittelua, koulutusta ja harjoittelua yhdessä. 
Valtakunnallinen valmiusharjoitus järjestetään kolmen vuoden välein.

TYKS:n sairaalan tulipalon yhteydessä v 2011 tarvittiin nopeasti 200 sairaalasänkyä. 
Järjestyivät SPR:n Kalkun keskusvarastosta kolmessa tunnissa. Klubiveli Jarkko järjesti 
pikavauhtia 10 linja-autoa evakuointia varten. Poliisi ryhtyi jahtaamaan väärään paik-
kaan pysäköityjä busseja!!

Vuonna 2015 maahantulokriisin yhteydessä SPR tuli voimakkaasti mukaan vastaanotto-
toimintaan. V-S piirin alueella on vieläkin kolme vastaanottokeskusta.
Viime vuonna SPR oli auttamassa Nousiaisten vesiongelmassa ja Littoisten rivitalopa-
lon jälkihoidossa.    (Risto Hurme)
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 Pekka Mäkinen hoitamassa läsnä olosihteerin  
 tehtäviä. 
 Pekka toimii klubissa myös
  Rotarisäätiön asiamiehenä.

Vaihto-oppilaamme Akun kirje, joka tuli Amerikasta. 

Hei, 

Sori, olen unohtanut päivitellä kuulumisia. Vaihtoa on takana nytten noin 2/3 ja 
täällä menee oikein hyvin. Kaikki tuntuu jo niin normaalilta, että olen unohtanut 
kokonaan, että olen vaihdossa. 

Koulussa menee hyvin, vaikkakin en siihen kovin paljon panosta. Jääkiekko kausi 
loppui helmikuun lopulla. Kausi ei tuloksellisesti mennyt hyvin, mutta hauskaa oli 
ja jääkiekko auttoi todella paljon saamaan kavereita. Toisaalta ihan mukava, että 
kausi on nyt ohi, eikä tarvitse herätä joka aamu 4.30 treeneihin. Kevät urheiluksi 
valitsin yleisurheilun ja se alkaa maaliskuun lopulla. 

Olen käynyt myös pari kertaa laskettelemassa, molemmat kerrat olivat piirin jär-
jestämiä tapahtumia. Tammikuussa menimme New Hampshiren osavaltioon oman 
piirin kanssa, eli meitä oli kuusi vaihtaria. Maaliskuun ensimmäinen viikonloppu 
menimme Vermontin osavaltioon ja tällä kertaa mukana oli myös kaksi muuta pii-
riä, joten meitä oli yhteensä 28 vaihtaria. 

NHL-pelissäkin olen ehtinyt käymään ja suunnitelmissa olisi seuraavaksi NBA-pe-
li. Maaliskuu on hyvin kiireinen ja ensiviikonloppuna lähden isäntäperheen kans-
sa Washington D.C:hen ja maaliskuun lopulla onkin matka Hawaiille ja Californi-
aan, joita odotan innolla. 

Tuntuu, että aika menee käsittämättömän nopeasti ja enään on vain neljä kuu-
kautta jäljellä. Välillä tulee olo, että aika loppuu kesken, mutta toisaalta odotan 
myös että kesällä pääsee takaisin Suomeen. Toivottavasti siellä on kaikki hyvin 
Sidneyn kanssa.         Aku

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen
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Rotareiden SM – Golf 2019  
 
Vantaan Rotaryklubi on lupautunut järjestämään tämän vuoden golfkilpailumme seuraavasti: 
 
Paikka  Master Golf Course ja siellä Master-kenttä 
  Bodominkuja 7, 02940 Espoo 
 
Aika  Torstai kesäkuun 27. päivä klo 10:00 

• yhteislähtö 
 
Hinta  75 euroa per pelaaja 

• Greenfee 
• Rangepallot 
• Väyläopas ja kynä 
• Salaattipöytä, keitto ja lämmin ruoka 
• Golfkärry 
• Sauna- ja pukuhuonetilat pyyhkeineen 

 
Division 1  Hcp       0 – 12,4  lyöntipeli 
Divisoin 2  Hcp  12,5 – 18,4  Pistebogey 
Division 3  Hcp  18,5 – 36     Pistebogey 
 

- SM – mestariksi tulee näistä kolmesta sarjasta se, jonka pistebogey scratch on paras eli tulee 
vain yksi SM-mestari. Kunkin sarjan voittaja on sarjansa mestari tasoitukset huomioiden. 

- Yli 75-vuotias mies voi pelata halutessaan etutiiltä slope huomioiden, tällöin hän ei 
kuitenkaan voi voittaa Suomen mestaruutta. 

- Kussakin sarjassa palkitaan 3 parasta 
 
Erikoiskilpailut Par 4-väylällä lähimmäksi lippua kahdella 
  Par 3-väylällä lähimmäksi lippua  
 
JOUKKUEKILPAILU 
Klubien välinen joukkuekilpailu pelataan siten, että klubin kolmen parhaan pistebogey scratch tulos 
on joukkueen tulos.  
 
 
PARTNERIT 
Division 1  Hcp       0 – 18,4  Pistebogey 
Division 2  Hcp  18,5 – 36     Pistebogey 

- Näihin sarjoihin saavat osallistua puolisot, sukulaiset, lapset, kaverit jne. 
 
Ilmoittautuminen Master Golf Caddiemaster 

• mastergolf@mastergolf.fi 
• Puhelin  09 849 2300 

 
Ilmoittautuminen viimeistään 20. kesäkuuta mennessä. 
 
Ilmoittautuessa ilmoittakaa myös Rotaryklubinne sekä mikäli olette yli 75, 
niin pelaatteko etutiiltä. 


