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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 4/2019

05.04.2019 - 26.04.2019

Viikkokokous 5.4.2019 Suomalainen Pohja
Läsnäolo: omia 17

Klubipresidentti Juhani Pirttisalo avaa viikkokoko-
uksen ja toivottaa paikalle tulleet jäsenet tervetul-
leiksi. (oik
)
(Alla) Uusi jäsenemme Jussi Kolivuori kertoi it-
sestään ja toimialastaan. Aluksi hän kaikkien  
läsnäolleiden iloksi ilmoitti ryhtyvänsä klubin 
sihteeriksi. Bravo!

Suvun al-
kuperäinen 
nimi Kull-
berg vaihtui 
Kolivuorek-
si vuonna 
1943. Suvun 
tietoja löy-
tyy vuodesta 
1752 lähtien. 
Mies- ja naislinjat periytyvät Pohjois- Suomeen 
Kainuun, Oulun ja Tornion suunnille.
 
Jussi on DI Oulun yliopistosta, iältään 64 vuotta. 
Hän on koko työuransa työskennellyt  ilmas-
tointituote toimialalla. Jussin elämästä 1/3 kului 
Oulussa ja 2/3 Helsingissä ja Turussa.
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Muutamia faktoja
– ihminen käyttää ilmaa 20 000 l/vrk
– viettää 90% elämästään sisätiloissa
– terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys ja taloudel-
lisuus ovat hyvän ilmastointisuunnittelun kulmakivet
– hyvä ilmanvaihto pitää ihmiset ja rakennukset 
kunnossa.

Ilmastointituotteiden tavoitteita
– hyvä sisäilma
– paras kokonaistaloudellisuus tuotteen elinkaaren 
aikana
– asiakkaan tarpeita vastaavat yksilölliset ratkaisut
– helppokäyttöiset laitteet
– selkokieliset käyttö- ja huolto-ohjeet
– helppo puhdistus ja huolto

Ilmastointiin liittyviä mukavuustekijöitä
– ilman laatu
– ilman lämpötila
– ei vetoa
– ei melua
– ilman kosteus
– hajut

Esimerkkejä tuotteista
– ilmankäsittelykoneet
– energian talteenotto
– puhaltimet
– jäähdytyspalkit
– ilmanvaihtopuhaltimet
– savunpoisto
– hormit, helat

Alalla toimii
– perheyrityksiä
– pörssiyhtiöitä
– sijoittajia

Suomessa toimii kaksi merkittävää kansainvälistä tämän alan perheyritystä, 
Halton ja Koja. Fläktgroup taas on kansainvälinen sijoittajien omistama yritys.
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Piirikonferenssi ja Governor´s Ball 6 - 7. 4. 2019
Piirikonferenssi järjestettiin Turussa Valtion virastotalossa 6.-7.4.2019.

Konferenssin teema oli ”Rauhan tulevaisuus”.

Olin klubimme ainoa edustaja päiväkokouksessa. Tuomo ja Merja Hirvonen osallistui-
vat iltatilaisuuteen, josta on oma juttunsa.

Avaussanoissaan piirikuvernööri Risto Suviala totesi, että Rotary on maailman suurin 
rauhanprojekti.

Vuonna 2002 alkoi Rotarysäätiön sponsoroima Rauhanyliopistoprojekti kuuden yliopis-
ton kanssa. Viidessä voidaan suorittaa 2 vuoden maisteriopinnot ja kuudennessa Thai-
maassa 3 kuukauden ammatilliset jatko-opinnot. Meitä lähinnä on Uppsalan Yliopisto, 
siellä opiskelee tällä hetkellä kolme piirin lähettämää opiskelijaa.

Konferenssia tervehtivät
- kaupunginjohtaja Minna Arve
- RI:n presidentin edustajana PDG Chris Davies, piiri 1070, Englanti
- Pohjoismaiden edustajana DG Magnus Elfwendahl, piiri 2350, Ruotsi
- Suomen rotarypiirien edustajana DG Heikki Salumäki, piiri 1400
- Inner Wheel:n puheenjohtaja Helena Pihlava, piiri 1410

Kansanedustaja ja Euroopan Rauhaninstituutin puheenjohtaja piti erinomaisen esityk-
sen aiheesta ”Rauha ja tulevaisuus”. Hän korosti ihmisten ymmärtämistä yli kieli- ja 
kulttuurirajojen. Tärkeätä on, että kun ymmärretään jotain olevan väärin on asiaan 
puututtava. Uskontojen sisällä on ääriliikkeitä. Jos voidaan käännyttää ihmisiä yhteen 
suuntaan, voidaan käännyttää myös toiseen suuntaa.

Haavisto piti tärkeänä naisten ja tyttöjen aseman kohentamista. Avainasemassa on kou-
lutus.Afrikan väestö nelinkertaistuu 100 vuodessa. 

Ongelmien ratkaisu
- koulutus
- naisten asema
- työpaikat

Haavistolla oli esittää omakohtaisia esimerkkejä siitä, miten sinnikkäillä neuvotteluilla 
ja osapuolten taustojen ymmärtämisellä on saatu aikaan ratkaisuja vaikeissakin tilan-
teissa. Syystä kyllä yleisö antoi voimalliset kättentaputukset!

Lounaan jälkeen piirimme nuorisovaihto-oppilaat esittäytyivät. Varsinais- Suomessa on 
kolmisenkymmentä vaihto-oppilasta, koko Suomessa n 150. Kesävaihto on nousussa. 
Leirivaihtoon saa RI:n tukea.
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RI:n presidentin edustaja Chris Davies jakoi piirillemme viirin Euroopan ensimmäisenä 
Rauhan piirinä. Piirimme on julistettu Peace Building Center Distriticsi. Onnea!

Rotarysäätiö oli myöntänyt kunniakirjat viimerotaryvuoden eniten vuosirahastoon per 
capita lahjoittaneille
1. Raiso
2. Sirkkala 
3. Meri-Pori

Eniten End Polio Now rahastoon olivat lahjoittaneet
- Pori Karhunpää
- Meri-Pori
- Turunmaa

Piirimme oli järjestänyt rauha- aiheisen kirjoituskilpailun 9. luokkalaisille ”Onko rau-
ha mahdollinen”. Kirjoituksia oli tullut 51. Suurista kaupungeista ei yhtään, sen sijaan 
Forssa ja Somero kunnostautuivat.

Tässä vaiheessa jouduin poistumaan, ohjelmassa oli vielä
- professori Timo Honkela, HY:n Humanistisen tiedekunnan digitaalisten ihmistietei-
den osastolta aiheenaan ”Tekoäly ja rauhankone”
-	 Global	Grant	stipendiaatti	Pirita	Virtanen:”	Sovittelu	ja	neuvottelu	konfliktitilanteis-
sa
- Rauhanstipendiaatti, koordinaattori Jaana Hirsikangas: ”Naisten Pankki/Kirkon Ul-
komaanapu”.
- Rauhan stipendiaatti, vapaa tutkija ja toimittaja Salla Nazarenko: ” Lääkärien ja 
journalistien rooli rauhan edistämisessä”.

Päivän ohjelma käsitteli rauhaan liittyviä kysymyksiä monipuolisesti ja ymmärrettä-
västi. Kuvernöörin valitsema teema oli todella ajankohtainen ja avasi rotaryn toimintaa 
meille suomalaisille uudesta näkökulmasta.

Valitettavasti Virastotalon  Aitiopaikan ikkunat olivat suoraan aurinkoon, joten ottamani 
kuvat ylivalottuivat, sorry:

Päiväkokouksiin oli saapunut 230 rotaria, jotka edustivat piiriin 1410 kuuluvia 58 
klubia. Piirikonferenssiin ovat kaikki rotarit tervetulleita, mutta sääntöjen mukaan 
jokaisesta klubista tulisi olla paikalla ainakin yksi rotari. Tilaisuuden tarkoituksena 

on nimittäin edistää rotariaatetta sekä ”virallisen” ohjelman että ”epävirallisten” tapaa-
misten avulla. Samanhenkisessä porukassa turkulaisenkin on helppo löytää keskustelu-
kumppani, jonka seurassa huomaa viihtyvänsä. 
        Risto Hurme

* * *
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Piirikonferenssin rentoutettavin tapahtuma on perinteisesti ollut Governor´s Ball, joka 
järjestetään ensimmäisen konferenssipäivän iltana. Näin tälläkin kertaa. Tilaisuuden 
tähtipari Risto ja Marja Suviala kättelivät juhlaillalliselle saapuneet vieraat ja toivot-
tivat heidät tervetulleiksi. Sitten 
kuvernöri lausui avaussanat ja 
kohotti maljan.

Iltajuhlan vavahduttavin vaihe oli 
mallikas esitelmä, jonka piti Suo-
men Urheiluliiton puheenjohtaja 
Sami Itani aiheenaan ”Urheilu 
rauhan ja sovinnon välineenä”. 
Ilman paperia pidetty puhe oli 
nautittavaa ja johdonmukaisesti 
etenevää kuultavaa. Se sai yleisön 
vakuuttuneeksi liikunnan merki-
tyksestä niin yksilölle itselleen 
kuin kokonaisille kansakunnille. 
Kilpakentillä tehdään arvokasta 
kasvatustyötä. 

Sami Itani itse on hyvä esimerkki, miten urheilu hälventää etnisiä ennakkoluuloja. Mies 
on suomalaisen äidin ja libanonilaisen isän poika. Molemmat vanhemmat ovat olleet 
lahjakkaita juoksijoita. Samista tuli kymmenottelija, joka saavutti parhaimmillaan 7731 

Governors´Ball

Poseerauskuvaan kuuluu, että tervehtijät katsovat 
kameraan eivätkä suinkaan toisiaan silmiin.
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pistettä. Hän edusti Suo-
mea vuoden 2012 EM-
kotikisoissa. SM-kultaa 
hän otteli 2011 ja 2012. 
Aktiiviurheilijan ura 
loppui 2015. Seuraavana 
vuonna arabiaa puhuva 
Itani väitteli tohtoriksi 
kansainvälisestä kaupas-
ta, ja työskentelee nykyisin henkilöstöjohtajana Adecco Finland -konsernissa.

Maittavan illallisen lomassa kuultiin kamarikuoron laulua. Sitten seurasivat palkitse-
misseremoniat ja huomionosoitukset suuren hälinän saattelemana. Yleisön äänenkäyttö 
oli niin voimakasta, että taaimmissa pöydissä istuneet jäivät täysin tietämättömiksi, 
millaisilla ansioilla palkitut olivat kunnostautuneet. 

Arpajaisten jälkeen vieraita kutsui tanssilattia. Musiikista huolehti Severi Pyysalon 
yhtye tunnetulla taidollaan.

Kuvernöörin facebookissa jakamasta kuvakoosteesta voivat kotiin jääneet rotaritkin 
päätellä, miten tasokkaasta tapahtumien sarjasta piirikonferenssissa on ollut kyse. Ih-
misten ilmeet kertovat puolestaan innostuneisuudesta, mikä tilaisuuksissa on vallinnut. 
Rotariliike ei taida sittenkään olla kuihtumassa.

        Tuomo Hirvonen

Edelleen tervehtimistä 
kansainväliseen malliin - 
kameralle.
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Viikkokokous 12.4.2019 Suomalainen Pohja
Läsnäolo: omia 19 + Sydney ja esitelmän pitäjä

Veli Raimo Ylivakeri kertoi, että piirimme golf-
kisat järjestetään 7.9. Harjattulassa ja klubimme on 
viimevuotisten voittojen perusteella yhtenä järjes-
telyvastuullisena.

Esitelmän piti Turun Kauppakamarin toimitusjoh-
taja Kaisa Leiwo. Otsikko oli haastava 

”Hyvin menee, mutta menköön?!”

Positiivinen rakennemuutos (PORE)
- Perustuu ensi sijassa osaamisen ja uudistumisen 
tuomaan kilpailukyvyn paranemiseen
- Varsinais- Suomessa tarvitaan lähivuosina edel-
leen tuhansia uusia työntekijöitä
- Turun kauppakamarin jäsenistä yli puolet kerto-
vat, että vaikeudet rekrytoida osaavaa työvoimaa 
haittaavat yrityksen kasvua

Osaaminen varmistetaan
- Innovaatioilla
- Koulutuksella  

 ja tutkimuksella
o teknillisen tutkimuksen ja koulutuksen merkitys
o ammatillisen koulutuksen ajantasaisuus ja
 joustavuus
o koulutuksen riittävät volyymit
o rohkeat koulutuskokeilut
- Saavutettavuudella
o työvoiman liikkuvuus ja alihankintaketjujen 
 laajentaminen
o työvoiman liikkuminen synnyttää uutta osaamista  
 ja hyötyä
o tunnin juna keskeisessä asemassa niin V-S:n 
 kuin pääkaupunkiseudun näkökulmasta 

Esko Aho teki vuosi sitten selvityksen Lounais-Suo-
men positiivisesta rakennemuutoksesta ja ennusti, että 
länsirannikolle syntyisi 30 000 uutta työpaikkaa joidenkin vuosien kuluessa. Ennuste 
on toteutunut etuajassa! Viimeisen vuoden aikana Suomeen on syntynyt 64 000 uutta 
työpaikkaa, näistä puolet Lounais- Suomeen.
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Mayerin telakka työllistää nyt n 9 000 henkeä. 
Tilauskirja on täynnä vuoteen 2024, jolloin työvoi-
man tarve on 17 000 henkeä!! Mistä saadaan?
Telakan alihankkijoista 48% on Turun talousaluu-
eelta.

Osaaminen ja työvoiman saatavuus
- ylemmistä teknisistä korkeakoulututkinnoista 
44% suoritetaan Uudellamaalla, 1% Varsinais-
Suomessa
- sijoittuminen valmistumisen jälkeen: 50% Uusi-
maa, 4% Varsinais- Suomi

Väestörakenne tulee luomaan paineita julkiselle 
taloudelle.

Kestävyysvaje on ja pysyy!

Saavutettavuus
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Kasvukolmion (Helsinki- Tam-
pere- Turku) merkitys kasvaa.
Liikenneyhteyksien merkitys/ 
Case Meyer
- tuotantoa varten tavaraa 100 
000 tn /vuosi, puolet terästä ja 
puolet varusteita
- terästä junalla Raahesta, val-
miita lohkoja Raumalta
- laivateräksestä n 30% huk-
kaan, palautuu takaisin teräs-
tuotantoon
- päämoottorit Triestestä laival-
la Turkuun
- tuontivirtoja linjaliikenteellä 
Helsinkiin, Turkuun, Raumalle 
ja Hankoon, tiekuljetuksin tela-
kalle

- kiiretoimituksia lentorahtina Helsinkiin ja Turkuun
- oma liikelentokone Saksan matkoja varten
- telakalle saapuu n 2 800 ajoneuvoa/vrk, näistä raskaita n 200
Telakan toimitusvarmuus edellyttää, että kaikki liikenneyhteydet toimivat kitkatta.

Viimeiseksi Kaisa esitteli tunnin junaa, jolla tulisi olemaan suuri merkitys 
saavutettavuuden kannalta.
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Viikkokokous 26.4.2019 Suomalainen Pohja

Pitkäperjantai 19.4.2019 ei kokousta

Työvoimaongelmat meriteollisuudessa
Juha Hietarinta

LST Group on suomalainen sähkötekniikan konserni. Klu-
bimme nyt jo edesmennyt perustajajäsen Heikki Hietarinta 
perusti vuonna 1962 perheyrityksen Laivasähkötyö. Suku-
polven vaihdos tapahtui 1988. Tänään konsernia LST- Group 
johtaa hänen poikansa, rotariveli Juha Hietarinta Naantalin 
Rotaryklubista.

 Konsernin asiakkaita ovat mm. meri-, energia- ja tuotantote-
ollisuus sekä kiinteistöt ja liikkuva kalusto. Liikevaihto on n. 
20 miljoonaa euroa ja henkilöstöä konsernissa on 160. Työn-
tekijät ovat sähköalan asiantuntijoita. Yritys tunnetaan osaa-
vana ja luotettavana toimijana. Kaikilla konsernin yrityksillä 
on	ISO	9001	johtamisjärjestelmän	laatusertifikaatti.

LST-Groupin suurin asiakas on Mayerin Turun telakka, 
jonka tilauskanta tänään ulottuu vuoteen 2024 saakka. Vii-
meisten vuosikymmenien aikana risteilyalusten koko on 
kaksinkertaistunut ja rakennusaika pudonnut 12 kuukaudesta 
10 kuukauteen. 

Risteilyalusten rakentaminen on n. 5% maailman laivanra-
kennuksesta, ollen nopeimmin kasvava segmentti laivanrakennuksesta. Tällä hetkellä 
maailmassa on rakenteilla n. 100 risteilyalusta, joista Kiinassa on rakenteilla n. 40 
alusta. Esimerkki alihankkijoiden osuudesta laivan rakentamisessa: Jos Mayerin Turun 
telakalla on 1000 työntekijä, niin alihankintaverkostossa on 3000-5000 työntekijää.

Itämerenpiirissä telakoiden arvioitu työvoimatarve seuraavana kahtena vuonna on seu-
raava:
Mayer Turku ja verkosto    5000
RMC Rauma     2000
MT	Warffen	Saksa		 	 	 	 2000
Salon akkutehdas     1500

MT	Warffen	uutena	telakkana	kilpailee	samoista	puolalaisista	työtekijöistä	kuin	Mayer.	
On helppo kuvitella, miten houkuttelevaa on ajaa pikkubussilla Saksaan verrattuna len-
tomatkaan Turkuun.
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Ennen vaaleja YLE ja TS uutisoivat, että huolimatta maakunnan alueen 1000 metalli-
alan työttömästä, niin työhön otetaan vain ulkomaalaisia työntekijöitä. Tosiasia on, että 
avoimiin työpaikkoihin ei juurikaan tule hakemuksia eikä niihin löydy motivoituneita, 
ammattitaitoisia ja itsenäiseen tiimityöskentelyyn sopivia hitsareita.

Muutamia keskusteluaiheita:
Diplomi-insinöörien koulutuksesta puhutaan paljon. Juha Hietarinnan mukaan tänään 
yritetään tavoitella määrää enemmän kuin laatua, vaikka tarve on huippuosaajista, jotka 
voivat kehittää menetelmiä, teknisiä ratkaisuja ja uudistaa tuotannon prosesseja jne. Se 
sama missä koulutetaan kunhan tuloksena on laatua.

AMK insinöörien kolutusta hän moittii todeten, että töitä voi hakea insinööri, joka ei 
ole ruuvimeisseliä pitänyt käsissään. Koulutusuudistuksessa AMK:lta siirrettiin huo-
mattava osa koulutusta yrityksiin, joka sitoo kokeneita ammattihenkilöitä koulutusteh-
tävään ilman siitä saatavaa korvausta. AMK tarjoaa entistä vähemmän opetusta ja eri-
tyisesti erilaiset ryhmätyöt ovat Hietarinnan mukaan vähentyneet.

Sadasta työttömästä n. 30 on nuoria. Heidän joukossaan on sähköasentajia, jotka ovat 
saaneet ammattipätevyyden kymmenenkin vuotta sitten, jonka jälkeen eivät ole tehneet 
alansa töitä tai ei minkäänlaista työtä. Suurin ongelma heidän osaltaan on motivaation 
puute.

Juhani Soini kommentoi AMK koulutuksen kritiikkiä: Lähtökohtaisesti Soini pitää 
Hietarinnan kritiikkiä perusteettomana. Hänen mukaansa kaikissa AMK-tutkinnoissa 
on 100% työllisyys, ja työnantajapalaute opiskelijoista on hyvä. Nykyajan opiskelu ja 
-sisällöt sekä koulutuksen pituus ja sisältöjen määrä on laajempi kuin ennen. Soini to-
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teaa, että Hietarinta palkkaa ja tarvitsee ammatillista työvoimaa, ei korkeakoulutettuja. 
Samoin hän ehdottaa, että otettaisiin vähemmän opiskelijoita, niin ne jotka valmistuvat 
olisivat parempia. Kaikki muut toimijat, mm. työnantajat ja maan hallitus ovat täysin 
eri linjoilla tässä asiassa. Jos näin toimittaisiin, on vaara, että koko alueen teollisuus 
romahtaisi ja loputkin nuoret hakeutuisivat ulkomaille koulutukseen ja jäisivät sille 
tielle.

DI-koulutuksen kohdalla Hietarinta toteaa, että kyllä se riittää kun Aalto kouluttaa. 
Se ei riitä, kun Turun alueen DI- ja insinöörimäärä laaja-alaisen teknillisen yliopiston 
puutteen vuoksi on vain 1/2 Uudenmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan suh-
teutetuista määristä. Samalla Turun alueen teollisuuden TKI-investoinnit ovat romah-
taneet ja teollisuuden tuottavuus työntekijää kohden merkittävästi vertailualueita mata-
lampi. Turku tarvitsee laajempaa teknillistä korkeakoulututkimusta ja koulutusta.

AMK-koulutuksen osalta valtion rahoitusleikkaukset ovat olleet 2014 jälkeen noin 25% 
ja samaan aikaan olemme lisänneet tutkintojen määrää 1500->2000 / vuosi, ja kaikki 
sen takia, että saisimme koulutettua työvoimaa alueen elinkeinoelämän palvelukseen. 
Samana aikana Turun AMK on ollut yksi Suomen parhaiten menestyneistä korkeakou-
luista.

Lopuksi vielä muutamia Hietarinnan mainitsemia keskusteluaiheita:
Työehtosopimukset ja työlainsäädäntö (TES / Laki): Jos lainsäätäjä onnistuu tekemään 
uudistuksia työlainsäädäntöön, niin TES menee tarvittaessa aina ohitse.

Ulkopaikkakuntalaisen palkkauksesta: Paikallinen yritys ei voi rekrytoida esimerkiksi 
Kainuusta työtekijää komennusperiaatteella, jossa osoitetaan asunto ja verovapaa päivä-
raha. Verottaja puuttuu asiaan. Sen sijaan kainuulainen aliurakoitsija voi sen tehdä.

Lopuksi esitelmöitsijä toteaa, että Mayerin Turun telakalla maksetaan palkkaa 16 
euroa/h ja LST Group 24euro/h, siitä huolimatta tekijöitä ei vain löydy ja työssä pysy-
vyyskin on ongelma. Siihen liittyen Hietarinta kritisoi myös ansiosidonnaista työttö-
myyskorvausjärjestelmää. 
     ( Päivän teksti Seppo Ruohonen ja kuvat Pekka Mäkinen)
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Rotarypiirin 1410 golfmestaruuskilpailu 2019 
 
Perinteinen rotarypiirin 1410 golfmestaruuskilpailu 
järjestetään Turun Kakskerrassa  

Järjestäjät: Turku Aninkainen RK ja Turku-Åbo RK 

Osallistumisoikeus:  Piirin 1410 rotari yhdessä toisen 
rotarin tai seuralaisen kanssa. Myös jonkin muun piirin 
rotari seuralaisen kanssa mikäli kilpailussa on tilaa. 

Pelimuoto: Kahden henkilön greensome 0-36 hcp/lp. 
Joukkueen slopetasoitus määritetään tasoituksesta, joka 
on 3/4 jäsenten tarkkojen tasoitusten keskiarvosta. 
Lähimmäksi lippua –kilpailu väylällä 3. Miehet pelaa-
vat tiiltä 58 ja naiset tiiltä 49. Tasatuloksissa sijoitukset 
ratkaistaan HGCC:n kilpailu-määräysten mukaan. 

Ilmoittautuminen: (nimi, rotaryklubi, golfseura, HCP) 
30.8.2019 mennessä HGCC:n caddiemasterille                
p. 040 587 6523 ja parien ilmoittaminen sähköpostilla 
raimo.ylivakeri@me.com. 

Tiedustelut: Raimo Ylivakeri, p. 0400 730196 / 
raimo.ylivakeri@me.com ja Mikko Ylivakeri,                   
p. 040 1835182 / mikko.ylivakeri@me.com 

Pelimaksu: 60 euroa per henkilö. Pelimaksuun sisältyy 
poletti rangelle, kahvi/tee ja suolapala ennen kilpailua 
ja buffet-lounas kilpailun jälkeen sekä saunomis-
mahdollisuuus pyyhkeineen. Harjoittelukierros viikon 
36 aikana 35 euroa. 

Pelimaksut 2.9.2019 mennessä tilille: Aninkaisten 
Rotaryklubi, Nordea FI25 2205 1800 0171 28 

Palkinnot:  
Kiertopalkinto (Kultainen Putteri) voittajajoukkueelle 
Kolmelle parhaalle parille pokaalit 
Viisi parasta joukkuetta palkitaan esinepalkinnoilla 
Lähimmäksi lippua palkinto 
Lisäksi arvottavia palkintoja läsnäolijoiden  
(ei palkinnonsaajien) kesken.  

 

Ohjelma:  
08:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
08:40 Kilpailuinfo klubitalon edessä 
09:00 Yhteislähtö 
13:30 Buffet-lounas klubitalolla 
14:30 Palkintojenjako 

 
 

 

Harjattula Golf & Country Clubin kentällä 

lauantaina 7.9.2019 klo 9  

	
Tervetuloa! 
Järjestelytoimikunnan puolesta  
Raimo Ylivakeri Turku Anin-
kainen RK 
Mikko Ylivakeri Turku-Åbo RK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kultaisesta Putterista on kilpailtu 
jo vuodesta 1990 alkaen eli tänä 
vuonna on 30. kerta. Kilpailua on 
tähän asti käyty 13 eri kentällä ja 
voittajajoukkueet ovat löytyneet 
15 eri rotaryklubista. Tämän 
vuoden kilpailu lisää pelattujen 
kenttien lukumäärää yhdellä, 
mutta löytyisikö myös uusi 
voittajaklubi? 
 

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen


