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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 5/2019

10.05.2019 - 7.6.2019

Toimikausien vaihtokokous 
Ruissalon Pursiseuran paviljongissa 7.6.2019

Rotariklubi Turku Aninkainen on pitänyt perinteenä päättää toimintavuosi avec-ta-
pahtumana Turun Pursiseuran ravintolassa Ruissalossa. Vaihtokokous alkoi tänäkin 
vuonna kuohuviinillä ja Mieskuoro Laulun Ystävien vahvistetun kvartetin hilpeillä 
esityksillä. Lieneekö syynä syrjäinen sijainti vai olemattomat pysäköintimahdollisuu-
det, kun osallistujien määrä on pienentynyt vuosi vuodelta.
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KLUBIPRESIDENTIN KOKEMUKSIA ROTARYVUODESTA 2018-2019

Rotarykauden päättyessä on hyvä koota kokemuk-
sia ja luoda kokonaiskuva toiminnasta, sanoi kau-
tensa päättävä klubipresidentti Juhani Pirttisalo.

Hän mainitsi, että vastuuhenkilöiden tehtävänä on 
ensinnäkin ollut 
Järjestää mielenkiintoinen klubiohjelma. 
Klubikokousten aihepiirit on tarkemmin esitelty 
Aviiseissa. Juhani totesi vain esitelmän pitäjän ja 
aiheen seuraavasti:

-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 suo-
malaisessa 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 (avec) ja Piemonte –briiffi.,
-Veli-Matti Savo: Epic Autokoulu – innovatiivinen toimija toimialan muutoksessa,
-Petri Hiltunen: Syyteneuvottelu,
-Olli Heinonen: Kilpaurheilun tulevaisuus,
-Sydney Gamble: Kokemuksia vaihto-oppilasvuodesta,
-Paavo Okko: Talouden rakennemuutoksesta ja Turun seutukunnan asemasta,
-Samuli Taskila: Entis – asiaa hyönteisruoasta,
-Ismo Räihä: Ikääntyvän miehen terveyden kulmakivet,
-Mikko Ylivakeri: Sosiaalisen median uhat tai mahdollisuudet,
-Markku Nikulainen: Kansainvälisestä humanitäärisestä oikeudesta,
-RC Turku Aninkaisten kevätkokous (Klubineuvottelu),
-Pauli Heikkinen: SPR valmiina auttamaan,
-Jussi Kolivuori: Luokite-esitelmä (Ilmastointituoteteollisuus),
-Kaisa Leiwo: Hyvin menee – mutta menköön,
-Juha Hietarinta: Työvoimaongelmat meriteollisuudessa,
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-Tuomo Hirvonen: Torjuntahävittäjien sopivuus sotilaalliseen uhkakuvaan,
-Juhani Pirttisalo: Asunto-osakeyhtiö Aurakatu 20,
-Veli-Pekka Nurmi: Huviveneiden törmäys Nauvossa kesällä 2018  Onnettomuustutki- 
 muskeskuksen analyysi,
-Vaihtokokous Turun Pursiseuran ravintolassa.

Kauden aikana järjestettiin siis yhteensä 33 klubikokousta. Mielestäni onnistuimme 
ohjelmassa hyvin; se oli aihepiireiltään ajankohtainen ja monipuolinen, sanoi Juhani. 
Klubikokouksissa oli paikalla omia veljiä parhaimmillaan 27 ja heikoimmillaan 14; 
yleensä kokouksissa oli kuitenkin läsnä yli 20 omaa veljeä.

Seuraavana tehtävänä klubilla on ollut 
Huolehtia uusien jäsenten hankinnasta ja perehdyttämisestä

Jäsenmäärän kehitys rotarykauden aikana:
-2 klubin jäsentä on eronnut klubista,
-2 klubin jäsentä on kuollut,
-1 klubin jäsen on siirtynyt paikkakunnalta muuton vuoksi toiseen klubiin,
-2 henkilöä on liittynyt klubin jäseneksi: Karri Grönlund ja Jussi Kolivuori.

Klubin jäsenmäärä on  63 jäsentä; 8 kunniajäsentä ja 55 aktiivijäsentä. 

Jäsenhankinta on ollut liikaa kiinni yksittäisten veljien aktiivisuudesta. Klubin jäsenra-
kenteen tavoitteita pitäisi voimakkaammin linjata (luokitekartta). Klubi järjesti uusien 
jäsenten perehdyttämisillan 20.9.2018 ja jäsen osallistui Rotarypiirin järjestämään tulo-
kasiltaan 6.2.2019.

Klubin vastuuhenkilöt kaudeksi 2019-2020 valittiin vuosikokouksessa, mutta klubin 
sihteerin valinta jäi kevätkokoukseen. Vastuuhenkilöiden yhteistoimintaa pitäisi saada 
kehitettyä; järkevällä työnjaolla hommat eivät kasaantuisi.

Kolmantena tehtänä klubin virkamiesjohdolla on ollut
Huolehtia klubin viestinnästä ja erilaisista tapahtumista

Aviisi –lehteä on toimitettu säännöllisesti (4 julkaisua syyskaudella ja 5 julkaisua kevät-
kaudella), klubin kotisivuja (www.aninkainen.rotary.fi) on kehitetty ja päivitetty ak-
tiivisesti. Sähköpostitse on muistutettu viikottain tapahtumista. Hallintomateriaalia on 
kerätty avustamaan uutta Presidenttiä tulevan vuoden valmistelussa ja toteuttamisessa.

Tapahtumiakin on ollut, totesi Pirttisalo ja mainitsi muun muassa, että
-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,
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-osallistuimme Turun klubien toimesta nuorisovaihdon tukemiseksi järjestettyyn 
 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.
-osallistuimme Rotarypiirin järjestämään Rauhankonserttiin 10.2.2019,
-osallistuimme Kupittaan klubin järjestämään Turvallisuuspoliittiseen iltaan 12.2.2019,
-osallistuimme Piirikonferenssiin 6.-7.4.2019 Turussa,
-osallistuimme RC Turku Aboa Novan järjestämään teatteri-iltaan 
 (”Komissario Palmun erehdys”) Turun kaupunginteatterissa 25.4.2019,
-klubin Presidentti on Rotaryvuoden aikana osallistunut Turun klubien 
 Presidenttien kokouksiin.
-Pekka Mäkinen osallistuu Rotaryn Hampurin maailmankonventioon parastaikaa.

Klubin jäsentapahtumien järjestäminen riippuu osallistumisinnosta ja klubin omien 
veljien aktiivisuudesta. 

 
Käynnistettiin klubin jäsenille (+aveceille) tarkoitetun, syyskuussa 2019 toteutettavan 
”Viiniretki Piemonteen” -matkan suunnittelu; alustavia ilmoittautumisia on saatu n. 30 
kpl eli hieno matka on tulossa. 

Neljäntenä tehtävänä klubillamme oli
Suunnitella ja toteuttaa rotary –hankkeita alueellaan

1. Olemme osallistuneet Turun rotary –klubien yhteiseen ”Läppäriprojektiin”, Rotaryn 
globaaliin ”Rauhan kymppi” –projektiin sekä Hampurin konvention soututapahtuman 
tukemiseen.

2. Järjestimme 20.12.2018 Turun tuomiokirkossa perinteisen (jo 31. kerta!), Joulu-
musiikki–ilta -hyväntekeväisyystilaisuuden. Hankittujen yhteistyökumppanien tuella 
onnistuimme hyvin (kirkossa lähes 500 henkilöä). Tilaisuuden tuotto käytetään SPR:n 
projektiin maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi (lahjoitus 4.000€) sekä klubin 
harjoittamaan kansainväliseen nuorisovaihto -toimintaan.

3. Olemme lähettäneet vaihto-oppilaan (Aku) nuorisovaihtoon USA:han ja saimme 
vaihto-oppilaan (Sydney) USA:sta. Milla lähtee elokuun lopulla 2019 tuellamme vuosi-
vaihtoon Ranskaan ja Lotta lähtee kesällä 2019 kesävaihtoon Englantiin. Tytöt kävivät 
esittäytymässä kokouksessamme 10.5.2019.

4. Kauttamme neljä nuorta osallistui Ruissalon kylpylässä järjestettyyn RYLA (Rotary 
Youth Leadership Awards) koulutukseen 13.-14.4.2019.
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Lopuksi klubipresidentti totesi seuraavaa:
Toiminta ja hankkeiden valmistelu ovat liikaa klubin vastuuhenkilöiden varassa; 
kaikkien klubin jäsenten osallistumista edes pienellä panoksella kaivattaisiin. Kiitok-
set vastuuhenkilöille panoksestanne toimintaan; erityiskiitokset Antti Kasille, Jarkko 
Toivoselle, Mika Hellstenille, Petri Kannistolle, Risto Hurmeelle, Tuomo ja Merja 
Hirvoselle ja Markku Seppäselle! Minulla ei ole ollut kokemusta vapaaehtoisorgani-
saation johtamisesta; Rotarykausi oli myös henkilökohtaisesti antoisa – kuten johta-
misessa yleensäkin, myös vapaaehtoisorganisaatiossa olennaista on löytää toiminnan 
painopistealueet ja panostaa niiden laadukkaaseen läpivientiin.

Muistutan vielä Rotarykauden teemasta; ”Be the inspiration”,  ”Ole innostaja”; ihmis-
ten johtamisen perusteemoja ovat innostaminen, kommunikointi ja arvostaminen.

Hyvää Jatkoa   Juhani Pirttisalo 
     Klubipresidentti 2018-2019

3.5.2019 ei kokousta

Viikkokokous 10.5.2019 Suomalainen Pohja

Paikalla 17 veljeä ja kaksi vaihto-oppilasta.

Klubipresidentti Juhani Pirttisalo avasi kokouksen ja 
toivotti omat veljet sekä vaihtoon lähtevät neitoset 
tervetulleiksi. 

Nuorisovaihtoasiamies Petri Kannisto kertoi, että vuo-
sivaihdossa oleva Sidney valmistautuu palaamaan ko-
tiin ja meiltä on lähdössä ulos kaksi nuorta opiskelijaa. 
Vuosivaihtoon lähtijä on Milla Pietiläinen ja kohdemaa 

Ranska. 
(vas). 
Rans-
kasta 
tulee 
meille 
vasta-
vaihdokiksi Margaux Doyon, Chau-
montin kaupungista. Leirivaihtoon 
lähtee meiltä Lotta Vainionpää (oik.). 
Hänen vastavaihdokkinsa selviää myö-
hemmin
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Luokite-esitelmän piti klubiveli Tuomo Hirvonen. 
Hän puhui maanpuolustuksemme nykynäkymistä tuoreen 

puolustusselonteon valossa tarkasteltuna.

Esitelmöitsijän mielestä selonteon tavoitteena on 
todistaa 64 torjuntahävittäjän ja neljän korvetin 
hankinnat tarpeellisiksi. Ostoja perustellaan vält-
tämättömyydellä korvata poistuva strateginen 
suorituskyky. Annetaan ymmärtää, että kyseiset 
asejärjestelmät kuuluisivat ikään kuin ennalta 
määrättyinä välttämättömyyksinä Suomen puolus-
tusjärjestelmiin.

Todellisuudessa torjuntahävittäjillä varaudutaan 
uhkakuvaan, joka on tuttu 80 vuoden takaa. Sil-
loinhan Neuvostoliiton pommikonelaivueet tekivät 
yllätyshyökkäyksen Etelä-Suomen suurimpiin 
kaupunkeihin. Veli Tuomon mukaan Venäjä tuskin 
lähtisi valloittamaan Suomea talvisodan aikaisilla 
suunnitelmilla. Se ottaisi varmasti käyttöön uu-
simmat menetelmät, joista lukuisat tutkijat ovat 
varoitelleet. Painavimman puheenvuoron ovat 
käyttäneet professori Jarno Limnell ja ministeri 
Jaakko Iloniemi vastikään ilmestyneellä kirjallaan 
UHKAKUVAT. Niiden avulla maamme saatettai-
siin hetkessä torjuntakyvyttömäksi. 

Suunnitelma Suomen valtaamiseksi 
saattaisi noudattaa seuraavaa kaavaa:

1. Lähetetään 1000 vihreätä miestä laserosoittimineen desanteiksi Suomeen 
2. Avataan 11 rajanylityspaikkaa ja ohjataan 100 000 turvapaikan hakijaa Suomeen
3. Pannaan 100 hakkeria murtautumaan tietokoneohjelmiimme
4. Räjäytetään pieni ydinlataus Etelä-Suomen yllä
5. Laukaistaan 50 risteilyohjusta Suomen strategisiin kohteisiin
6. Laukaistaan 50 ballistista ohjusta sotilaskohteisiimme
7. Toteutetaan Tsekkoslovakia-mallinen miehitys

Kuuteen ensin mainittuun toimenpiteeseen torjuntahävittäjät eivät pystyisi mitenkään 
vastaamaan. Kohdassa seitsemän mainitun miehityksen torjunnassa ehjänä säilyneitä 
hävittäjiä tarvittaisiin, mutta silloin ne eivät enää pystyisi nousemaan ilmaan, sillä kiito-
tiet olisivat poikki. 

Niinpä puolustushallinnon tulisikin ottaa tosissaan uudet uhkakuvat, eikä toistaa kulu-
nutta hokemaa torjuntahävittäjien uusimisen tärkeydestä. Gaza juhli ramadanin alka-
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mista ampumalla kuutisen sataa rakettia Israeliin. Lehtitietojen mukaan Israel pudotti 
niistä joka toisen. 

Tehtävä hoidettiin ohjuksilla, vaikka maalla olisi torjuntahävittäjiä moninkertainen 
määrä Suomeen verrattuna. Tieto panee miettimään, onko Suomen suunnitelma hankkia 
64 torjuntahävittäjää sittenkään asiantuntevaa arviointia vai olisiko se syntynyt Lem-
menjoen seminaareissa.

Erityisrahoituksesta Tuomo totesi, että uudet torjuntahävittäjät ja korvetit maksanevat 
15 miljardia €. Paavo Lipposen hallitus antoi kenraali Ari Puheloiselle tehtäväksi supis-
taa puolustushallinnon menoja noin 300 miljoonaa €/v. Puheloinen karsi menot vaadi-
tulle tasolle lakkauttamalla 10 varuskuntaa ja vähentämällä henkilöstöä 2500:lla. Tällä 
säästövauhdilla hävittäjien nielemä velka tulisi kuoletetuksi 50 vuodessa.

Korvettien kykyyn turvata kriisiajan huoltovarmuus suojaamalla kauppamerenkulkua 
Itämerellä esitelmöitsijä ei uskonut. Venäjä antoi vuosi sitten muistutuksen, miten hel-
posti se kykenee pysäyttämään kansainvälisen laivaliikenteen eteläisellä Itämerellä. Jos 
se miehittäisi puolustuskyvyttömät Ahvenanmaan, Gotlannin ja Bornholman pienillä 
vihreillä miehillä sekä käyttäisi Kalingradiin tukeutuvaa sotilaallista voimaa, ei yksi-
kään ulkopuolinen alus pystyisi liikkumaan Itämerellä. Natolla tuskin olisi haluja lähteä 
tuota sulkua murtamaan.

Suomi on riippuvainen meritse tapahtuvasta tuonnista ja viennistä. Satamissamme pur-
kaa ja lastaa 160 konttilaivaa vuorokaudessa. Kussakin niissä on 250 000 tonniatavaraa. 
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Vaikka arvioitaisiin, että sodan aikana maamme huoltovarmuus turvattaisiin neljäsosal-
la rauhanajan ulkomaankaupasta, ei Suomen laivasto kykenisi suojaamaan kriisiajan 
kauppamerenkulkua. ”Tarvitsemme turvallisuutta ymmärtävän uuden hallitusohjelman 
ja sitä tukevan puolustusselonteon”, kirjoittaa Upseeriliiton puheenjohtaja, everstiluut-
nantti Ville Viita Sotilasaikakauslehti 1/2019:ssä, sanoi Hirvonen ja kertoi olevansa 
samaa mieltä.     

Kokousväki kohahti, 

Sisään astui pari tarjoilijaa kuohuviinitarjottimi-
en kanssa. Kävi ilmi, että juomat tarjosi veli Antti 
Jääskeläinen 80-vuotispäivänsä kunniaksi. Veljet 
onnittelivat Anttia, joka on klubimme perustajajä-
sen. Hän kertoi olevansa erinomaisessa kunnossa 
ja osallistuvansa aktiivisesti monenlaisiin projek-
teihin. Yksi niistä on kaupunginosatoiminta, jolla 
halutaan muuttaa Turun julkiskuvaa iloisempaan 
ja ystävällisempään suuntaan. 

Päivänsankari jatkoi esitelmässä kuultua maan-
puolustusteemaa ja kertoi tapaamisestaan Karin 
Ehrnroothin kanssa. Antti oli todennut kreivittärel-
le arvostavansa suuresti jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnroothia, joka rähmällään olon vuosinakin  
uskalsi julistaa, että Suomi on puolustamisen ar-
voinen maa. (TH) 
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Viikkokokous 17.5.2019 Suomalainen Pohja
Läsnäolo: omia 16, vakiovieras Harri Lukander + Sydney

Presidentti ilmoitti, että tutustumassa käynyt tilitoimisto-
yrittäjä Reijo Lehtimäki on jättänyt liittymisanomuksen, 
jonka klubin hallitus on käsitellyt, joten moiteaika (7 vrk 
alkaa). Palataan asiaan.

Presidentti ei ollut onnistunut hankkimaan esitelmän pitä-
jää, joten hän hoiti homman itse kertomalla omasta kodis-
taan.

Koti on As Oy Aurakatu 20 kolmannessa kerroksessa, eli 
ihan Pohjan vieressä. Perhe oli pitkään asunut Moikoisissa 
isossa omakotitalossa. Lapset lähtivät maailmalle, oli tehtä-
vä päätös muutosta keskustaan.

Historiaa
Talon on suunnitellut turkulainen arkkitehti Frithiof Strandell (1865-1925) vuonna 
1904. Hän on vuosina 1897-1911 suunnitellut useita merkittäviä asuintaloja ja julkisia 
rakennuksia, pääosa niistä edustaa Turun jugend -tyyliä.
Näistä mainittakoon
- Verdandin uusrenessanssinen talo 
 (Aurakadun ja Yliopistokadun kulma)1897
- Hjorten Kaskenmäki 1903
- Betel- kirkko 1906
- Turun Ukkokoti 1908
- Old Bank ja Hamburger Börs (hotelli) 1909

Aurakatu 20 käsittää kaksi rakennusta, joista 
toinen on pihan puolelle. Kolmikerroksiset tiilira-
kenteiset rapatut talot rakennutti postiljooni B.W. 
Danielsson vuosina 1904 (kadun puoli) ja 1906-
08 (pihan puoli). Nykyinen Maariankatu päättyy 
Aurakatu 20 kohdalla.

Satulakatoissa on katteena saumattu pelti, kivijalat 
ovat lohkottua graniittia. Ikkunattomissa päädyissä 
on sileä rappaus. Kellarikerroksessa on ollut asun-
tojen puuvarastot, nykyisin siellä on toimistoja. 
Sisäpihalle johtava porttikonki jakaa 1.kerroksen.
Portaikoissa on niukka koristelu, metallikaiteet. 
Ovissa on jugend-aiheiset lasimaalaukset, samoin 
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portaikkojen ikkunoissa. Ullakkotilat ovat  yli kolme metriä korkeat; lakanoiden kuiva-
us!

Huoneistot ovat isoja, 120 -180m2. Kussakin kerroksessa on kaksi huoneistoa. Vielä 
1900-luvun alussa noudatettiin porvariston asunnoissa kartanoiden mallia, jossa tilat oli 
jaettu talous- sosiaali- ja yksityiskäyttöön. Talousosaan kuuluivat keittiö, tarjoiluvälik-
kö ja keittiönporras pihalla. Tähän kuului myös palvelijanhuone. Yksityisiä tiloja olivat 
kylpyhuone ja makuuhuone. Sosiaalisia tiloja olivat sali ja ruokasali.

Henkilöitä ja tapahtumia
Postiljooni Danielsson piti asuntoja vuokralla kuolemaansa saakka vuoteen 1914. Kuo-
linpesä myi kiinteistön v 1916. Ostajina olivat kartanonomistaja W.E. Laaksonen ja vai-
monsa Elsa. He eivät asuneet talossa, vaan Puolalan mäellä. Vuonna 1964 perustettiin 
Laaksosten lasten perillisten toimesta As Oy Aurakatu 20. Yhtiösopimuksessa jaettiin 
huoneistot osakkaiden kesken. Vuonna 1971 perheyhtiöluonne muuttui, kun taloyhtiön 
osakkeita myytiin myös ulkopuolisille.

LVIS
Lämmönlähteenä oli joka huoneessa Turun Kaakelitehtaan kaakeliuuni. Vuoteen 1971 
lämmitettiin vain kaakeliuuneilla, huoneistoihin tuli kylmä vesi. Kylpyhuoneessa vesi 
lämmitettiin peltikamiinalla.

Vuonna 1971 rakennuksiin asennettiin keskuslämmitys ja lämminvesisäiliö. Asuntoihin 
asennettiin patterit ja sähköjohdot uusittiin. Vuosien saatossa on rakennuksien teknistä 
kuntoa kohennettu. Talossa on edelleen painovoimainen ilmanvaihto.

Projekti
Pirttisalot suunnittelivat perusteellisen kunnostuksen lattiasta kattoon, sähköihin, keit-
tiöön ja märkätiloihin. Huoneistokohtaisen koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen 
viivästytti töiden aloittamista. Asukasvalitus vei heidät hallinto-oikeuteen, jossa asia 
ratkesi Pirttisalojen eduk-
si. Remontti päästiin 
aloittamaan syksyllä 2015 
ja asumaan he pääsivät 
syksyllä 2016.

Juhani korosti osaavi-
en timpurien merkitystä 
tällaisen vanhan kohteen 
remontissa. 1900-luvun 
alussa löytyi vielä niin 
tiukkaa ikkunanpokama-
teriaalia, että se pienellä 
kunnostuksella kestää 
seuraavat sata vuotta.
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Saimme nähdä runsaasti kuvia remontin keskeltä ja hienosta tuloksesta. Vanha sanonta 
on, että tiilitalossa asuu onnellinen perhe, taitaa osua nappiin Pirttisalojen kohdalla! 

Juhani on intohimoinen huutokaupoissa kävijä. Isolle kristallikruunulle löytyi oikea 
paikka riittävän korkeasta salista.

Onkohan niin, että ihminen, joka muuttaa pitkät ja tunnetut perinteet omaavaan 
taloon tuntee  siirtyvänsä osaksi perinnettä ja haluaa jatkaa vanhaa kunnioittavaa 

elämäntapaa.

Presidentin esityksestä huokui ylpeys hienon projektin loppuun viemisestä

Klubin 
vaihto-oppilas 
Sidney 
keskellä.
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Viikkokokous 24.5.2019 Suomalainen Pohja
Läsnäolo: omia 22

Presidentti totesi, että tämä on rotaryvuoden viimeinen varsinainen kokous. Hänellä on 
huojentunut olo, kun pesti päättyy.

Kokouksen aluksi pidimme hiljaisen hetken klubiveli Pentti 
Äärin muistolle. Hän menehtyi vaikeaan sairauteen 
13.4. 2019 Veli Pentti Hilke piti muistopuheen, joka on toi-

saalla lehdessä.

Presidentti ilmoitti, että klu-
bi on lahjoittanut 1 000 USD 
PolioPlussaan.

Klubiveli Veli-Pekka Nurmi, 
Onnettomuustutkintakeskuk-
sen johtaja (OTKES) piti esityksen aiheesta 

”Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja 
veneturvallisuus”.

Aluksi hän kertoi, että uusi laki Onnettomuustutkinta-
keskuksesta astuu voimaan kesäkuussa. Laissa sääde-
tään mm, jos OTKES:n 

johtajalla on tohtorin tutkinto hän saa käyttää professorin 
arvonimeä. Viikon verran V-P on vielä dosentti!

Onnettomuustutkintakeskus
- itsenäinen ja riippumaton valtion tutkintavirasto
- toimii Oikeusministeriön yhteydessä
- tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet on määritetty 
 turvallisuustutkintalaissa
- laajat toimivaltuudet
- koko toiminta rahoitetaan valtion budjetista 
 (ei siis ulkopuolisia rahoituslähteitä)
- tutkinnan ainoa tarkoitus on turvallisuuden 
 parantaminen.

Laki on hyvä
- toimivalta on selkeä
- suhteet muihin toimijoihin on määritetty
- kansallinen laki, joka on sopusoinnussa vastaavien 
 kansainvälisten lakien kanssa.
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Esimerkki 1
Ensimmäinen käsiteltä-
vä tapaus oli 29.7.2018 
Airistolla tapahtunut 
kahden moottoriveneen 
yhteentörmäys. Väylien 
risteyksessä (KUVA)  
idästä tullut Sea Ray 455 
(10tn, 14m) ajoi poh-
joisesta tulleen avovene 
Silver Hawkin yli. Mo-
lempien nopeus oli n 20 
solmua. Silver Hawkissa 
oli 4 henkilöä, joista 3 
loukkaantui vakavasti 
(tehohoito).

Näkyvyys oli hyvä. Onnettomuuden syyksi todettiin tähystyksen laiminlyönti kummas-
sakin veneessä. Sea Rayssa näkyvyys eteen on veneen muodon ja ajoasennon vuoksi 
kehno. Silver Hawkissa taas keskityttiin muihin asioihin kuin tähystämiseen.

Karttaplotterin lisäksi on aina käytettävä myös vanhoja menetelmiä, eikä tähystystä saa 
koskaan laiminlyödä!

Esimerkki 2
Palomies järjesti paloveneellä pimeäajoharjoituksen 9. luokkalaisille Kivijärvellä. Ky-
seessä oli koululaisten rastikoulutus turvallisuudesta. Ikkunat peitettiin pääosin. Ajettiin 
karttaplotterilla 20 solmua, palomiehen poistaessa edellisen koululaisryhmän plotteri-
tietoja vene pääsi kääntymään ja päädyttiin ylös maihin pusikkoon. Hommasta ei ollut 
laadittu minkäänlaista suunnitelmaa eikä palomiehellä ollut oikeutta ammattimaiseen 
käyttöön tarkoitetun veneen kuljettamiseen (oli kyllä rannikkolaivurin tutkinto). Keski-
Suomen pelastuslaitoksella ei ollut mitään ohjeita navigoinnista, meriteiden sääntöjen 
noudattamisesta tai navigoinnista virallisten väylien ulkopuolella tai kyseisen tyyppisen 
koulutuksen antamisesta. Onneksi kukaan ei loukkaantunut. OTKES:n mukaan pelas-
tuslaitos ei suhtautunut riittävän vakavasti vesillä tapahtuvan toiminnan   ja valvontaan.

Esimerkki 3
Luotsiveneen kaatuminen 8.12.2017 Emäsalon edustalla.  Luotsivene oli hakemassa 
luotsia Sköldvikistä lähteneestä aluksesta kovassa merenkäynnissä. Venetyypin uskot-
tiin olevan itseoikaiseva. Säiliöalusta lähestyessään se kuitenkin aluksen kääntymisen ja 
aallokon yhteisvaikutuksesta kallistui ja kaatui kyljelleen ja edelleen ympäri. Pelastus-
toimet epäonnistuivat ja kannatuksessa ollut vene upposi. Veneessä oli vain yksi ulos-
käynti, joka osoittautui näissä olosuhteissa kohtalokkaaksi.

Venetyyppiä on tämän jälkeen modifioitu niin, että ulospääsyn pitäisi olla mahdollista 
kaikissa olosuhteissa, myös kuljettajien koulutusta ja käyttöohjeistusta on uusittu.
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Esimerkki 4 

Moottorivenepalo Saimaalla 24.7.2016. Perhe oli ostanut ison moottoriveneen. Koke-
musta veneilystä ei ollut. Neljä aikuista ja seitsemän lasta lähti koeajolle. Paluumat-
kalla moottori sammui. Polttoaineenkulutus oli ihmetyttänyt, mutta varmuuden vuoksi 
lisättiin polttoainetta. Kone ei kuitenkaan käynnistynyt, kuului pari tussahdusta ja vene 
oli ilmiliekeissä. Kaikki 11 henkeä juotuivat hyppäämään veteen, kenelläkään ei ollut 
pelastusliivejä! Onneksi lähistön veneilijät ja mökkiläiset ehtivät apuun ennen pelastus-
laitosta. Vanhemmat joutuivat kannattelemaan lapsiensa päitä veden pinnan yläpuolella. 
Onni onnettomuudessa.

Moottoritilaan oli vuotanut polttoainetta, joka kaasuuntui eikä kaasu pääsyt pois ,koska  
veneen kuomu oli päällä. Käynnistysyrityksen synnyttämä kipinä sytytti räjähdysmäi-
sen palon.

PELASTUSLIIVIT!
Olisi hyvä perehtyä moottorikäyttöisiin laitteisiin huolella ennen kuin lähtee liikkeelle. 
Onnettomuustutkintakeskuksella on toimivalta tutkia myös Puolustusvoimissa tapah-
tuneet onnettomuudet. Kauppamerenkulkua koskevat säännöt ovat hyvät, mutta eivät 
koske huviveneilyä!

Jos haluatte tietoa onnettomuuksista, käykää Onnettomuuskeskuksen nettisivuilla. Siel-
lä on mainiot referaatit tapahtuneesta ja suositukset asioiden parantamiseksi .Katsoin 
kaikki nämä tapaukset netistä ja hämmästyin miten paljon meidän turvallisuusjärjestel-
missämme on vielä kohentamisen varaa!
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Vaihtokokous pidettiin aurinkoisena ja helteisenä perjantaina Turun Pursiseuran ravin-
tolassa Ruissalossa.

Paikalla oli 31 henkeä: 15 klubiveljeä, 
10 avec ja kuusi Laulun Ystävää

Laulun Ystävien vahvennettu kvartetti 
(kahdeksan, joista kaksi omia veljiä) 
johtajanaan Pekke Saarela avasi tilai-
suuden ”Kevätlaululla”.

Saimme kuulla useampia kevät- ja me-
rihenkisiä lauluja ja tietysti serenadin 

naisille. Eikä yhteislaulujakaan ollut unohdettu.

Presidentti kiitti saamastaan tuesta. Puheen pää-
kohdat ovat tämän Aviisin alussa. 

PP Antti Kasille luovutettiin PHF-arvo. Kunnia-
merkin kiinnitti rouva Pirttilä. Antti totesi, että hän 

on luopuvan 
presidentin 
kanssa samaa 
mieltä, että 
president-
tivuosi on 
avannut uusia 
näkökulmia vapaaehtoiseen järjestötoimintaan.

Käätyjen vaihdon jälkeen uusi presidentti Jarkko 
Toivonen totesi, että hän on tullut klubiin vuonna 
1996. Jarkon isä Reijo oli presidenttinä rotaryvuo-

7.6.2019 vaihtokokous

Väistyvä presidentti Juha Pirttlä aloittaa...

31.5.2019 ei kokousta
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Uusi klu-
bipresidetti 
Jarkko Toi-
vonen saa 
käädyt, val-
lan ja vas-
tuun.
Jarkko aloit-
taa kautensa 
kumartamal-
la yleisölle.

den 1989-90 eli 30 vuotta sitten. 
Jarkon mukaan edelliset presiden-
tit ovat helpottaneet uusien työtä 
dokumentoimalla presidentin työtä, 
tarvittavia asiakirjoja ja yhteys-
tietoja. Syksyn ohjelma alkaa olla 
koossa. 
Ensim-
mäinen 
kokous 
on 30.8. 
Silloin 
meillä on 

kuvernööri Heidi Cavenin vierailu. Piirimme ensimmäinen 
naiskuvernööri! Mitenköhän me pärjäämme!? Joka tapauk-
sessa kaikki joukolla mukaan.

RI:n uusi presidentti korostaa perheiden mukaan ottamista 
toimintaan.  Vaihtokokous on yksi meidän perhetapahtumi-
sistamma. Ehkä tällä rintamalla löytyy uusia kohteita?

Vaihtokokous oli lämminhenkinen tilaisuus, josta lähdimme 
tyytyväisinä  eri suuntiin kesälaitumille.
Nuorisovaihtoasiamies Petri Kannisto  (oik yllä) kertoo vuoden tapahtumista vaihto-
oppilasrintamalla.

Toimitus toivottaa Hyvää Kesää kaikille, syksyllä tavataan rotaryn merkeissä!

... ja osoittaa kiitokset edeltäjälle 
Antti Kasille.
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Pentti Ääri im memoriam

Viime kokouksessa paloi kynttilä veljemme Pentti Ää-
rin paikalla. Pentti oli nukkunut pois vaikean sairau-
den murtamana.

Pentti oli syntynyt Oripäässä ja käynyt koulunsa Ori-
päässä ja Kyrössä. 

Polkumme sivusivat ensimmäisen kerran Haminassa 
RUK:n kurssilla 102 vuonna 1960. Armeijan jälkeen 
opiskelimme Turussa ensin kauppaopistossa ja sen 
jälkeen Kauppakorkeakoulussa. Asuimme molemmat 
Kellonsoittajankadulla ja kuljimme yleensä koulumat-
kamme yhdessä. Tällä tavoin tutustuimme hyvin toi-
siimme. 

Opiskelun jälkeen tiemme erkanivat työn puolesta, mutta ala oli sama. Joskus tote-
sin, että pääsin Yhdyspankkiin ja kaima joutui KOPpiin.

Pentin työura oli lähes normaalia pankinjohtajan uraa. Se sisälsi useita muuttoja: 
Rauma, Helsinki, Jyväskylä, Turku ja jälleen Rauma, josta hän jäi vuonna 2003 
eläkkeelle.
Rotarytoimintaan Pentti tuli mukaan voimakkaasti Raumalla, jossa hän toimi mm 
klubin presidenttinä ja kaima palkittiin PHF-tunnuksella. Aninkaisten klubiin hän 
liittyi eläköitymisensä jälkeen 2003 antaen lojaalin ja aktiivisen panoksensa klubin 
toimintaan.

Hyvin oleellisena osana, elämäntapana, Pentille kuului kuorolaulu. Jokaisella paik-
kakunnalla hän kuului johonkin mieskuoroon. Hänen hautajaistilaisuudessaan oli 
paikalla edustajia kolmesta eri kuorokokoonpanosta, joihin Pentti elämänsä viime 
hetkiin saakka kuului. Lyhyen saattohoitojakson aikana vielä ”oma kvartetti” kävi 
häntä ilahduttamassa.

Pentin kauniissa muistotilaisuudessa siteerasin erään opiskelutoverimme luonneh-
dintaa kaimasta: Hän oli rehti reipas ja avulias kaveri, ulospäin suuntautunut elä-
mänmyönteinen ja aina ystävällinen. Menestyi hyvin ammatissaan pankkimiehenä ja 
hoiti vastuullisesti kaikki hänelle uskotut tehtävät.

Hyvä ystävä ja Rotaryveli on poissa. Ajattelemme lämmöllä myös Pentin läheisiä, 
lapsia perheineen ja pitkäaikaista puolisoa Helenaa.
         Pentti Hilke
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RI:n TULEVAN PRESIDENTIN HAASTATTELU

Rotary Nordenin numerossa 3 oli RI:n tulevan presidentin, amerikkalaisen Mark Daniel Maloneyn 
haastattelu.

Olen poiminut haastattelusta pääkohtia klubiveljien tiedoksi, jos ette 
ole juttua lukeneet.

Maloney oli valintakomitean puheenjohtaja, kun nykyinen president-
ti valittiin. Kesällä 2017 hän oli yksi kuudesta presidenttikandidaatis-
ta rotaryvuodelle 2019-20. Maloney tuli valituksi.

Maloney on lakimies, kuten hänen vaimonsa. Heillä on lakiasiain-
toimisto Alabamassa Decaturin kaupungissa. Firman oli perustanut 
Maloneyn isä. Markin klubi on Decatur RC ja vaimonsa Decatur 
Daybreak RC.

Tuleva presidentti kuvaa Rotarya seuraavasti: Se on kuin YK, mutta 
ei koostu valtioista vaan yksilöistä. YK on kansainvälinen valtioiden 
yhteisö, Rotary on yksilöiden kansainvälinen yhteisö.

Rotary tarvitsee kasvua. Tarvitaan enemmän käsiä palvelemaan, 
enemmän aivoja ideoimaan, parempia verkostoja.

Mark Maloneyn presidenttikauden neljä päätavoitetta ovat:

1. Kaksinkertaistamme tukemme klubeille, jotta he löytäisivät uusia jäseniä ja toisaalta vanhat 
jäsenet pysyisivät aktiivisina. Tarvitaan uusia ja innovatiivisia palveluita. Klubit tarvitsevat 
lisää joustavuutta.
Uusia klubeja on perustettava, ei vain sinne, missä klubia ei ole vaan erityisesti sinne mis-
sä klubit voivat hyvin. Uudet klubit voisivat käyttää uudenlaisia kokoontumistapoja, näin 
voisimme houkutella jäseniä totutusta poikkeavista kansalaisryhmistä. Tämä osoittaisi, että 
Rotary palvelee koko yhteisöä.

2. Meidän on suunniteltava toiminta kaikilla tasoilla sellaiseksi, että se koskee koko perhettä. 
Meidän ei pidä kilpailla nuorten perhe-elämän kanssa, vaan antaa heille mahdollisuuksia 
osallistua klubien toimintaan.

3. Meidän on muutettava kulttuuriamme, asenteitamme ja toimintatapojamme, jotta työelä-
mässä olevilla olisi mahdollisuudet osallistua rotarytoimintaan ja myös edetä rotaryn johto-
tehtäviin. Jos haluamme, että Rotary vetää puoleensa nuoria ikäluokkia, heille on annettava 
mahdollisuus johtotehtäviin.

4. Kesäkuussa 2020 YK juhlii peruskirjan allekirjoittamisen 75- vuotisjuhlaa. Rotary on ollut 
mukana YK:n perustamisessa. Tämän vuoksi haluan korostaa järjestöjemme suhdetta. Ro-
taryn vuotuinen YK-päivän pääjuhla on tähän asti ollut Genevessä tai Nairobissa. Nyt halu-
an palauttaa pääjuhlan YK:n päämajaan New Yorkiin.

Niille rotareille, joiden kanssa työskentelemme vuoden 2019-20 haluan sanoa, että työmme tulokset 
eivät välttämättä näy 30.6.2020, vaan ehkä vuonna 2025 tai 2030. Silloin toiset päättävät olemmeko 
saaneet jotakin pysyvää aikaan.

Haastattelija kysyi, koska Rotary saa naispresidentin.? Vastaus oli, että viiden vuoden kuluessa. 
Naisia on jo uraputkessa ja Maloney haluaa tehdä työtä tasa- arvon eteen.. Havaijin konvention 
komiteapäällikkö on nainen ja ensi vuonna kaksi naista tulee Board of Directors jäseneksi.

Mark Maloneysta tuli rotary 25- vuotiaana. Hän joutui heti ohjelmakomiteaan ja eteni nopeasti 
vaativampiin tehtäviin klubissa, piirissä ja RI:ssa. Tämä piti hänet kiinni rotarytoiminnassa oma 
työn ohella.

Tekstitoimittaja Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen
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 ROTARYPIIRIN 1410 
KUUKAUSIKIRJE 

SÄÄNTÖMUUTOKSIA 
1.7.2019 

Toukokuu 2019 

Tärkeitä päivämääriä 
• Piiriapurahahakemukset 

31.5.2019 mennessä 

• Maailmankonventio 1.-
5.6.2019 Hampuri, Hamburg 
Messe 

• Syysseminaari ja vuosikokous 
14.9.2019 Urjala, Urjalan 
yhtenäiskoulu 

• Rotary Institute 27.-29.9.2019 
Gdansk, Puola 

• Valtakunnallinen 
Rotaryseminaari 31.1.-
2.2.2020 Helsinki 

• PETS ja piirineuvottelu 
29.2.2020 Parainen 

• Piirikonferenssi 25.-26.4.2020 

 

Rotaryn vuoden 2019 sääntövaltuuskunta (COL) kokoontui 
14.-18.4.2019 Chicagossa. Maailman 538 rotarypiiristä paikalla 
oli edustettuna 532, Suomesta kaikki kuusi piiriä. Tehdyt 
sääntömuutokset koskevat niin yksittäistä klubin jäsentä, 
klubia, piiriä kuin Rotary Internationalia. Muutokset astuvat 
voimaan jo 1.7.2019. Joitakin muutoksia: 

• Rotaract-klubit tulevat Rotary Internationalin virallisiksi 
elimiksi (eivät kuitenkaan tule rotaryklubeiksi eikä 
rotarctorit tule rotareiksi). 

• RI:n per capita -maksu nousee yhden dollarin vuodessa 
vuoden 2022 COL:in asti (68 USD 2019-2020, 71 USD 
2022-2023). 

• Mikäli klubi ei löydä uutta presidenttiä säädetyssä 
ajassa (vuotta ennen presidenttikauden alkua), istuva 
presidentti jatkaa toimessaan enintään seuraavan 
vuoden. 

Kuukausikirjeen liitteenä on COL 2019 yhteenveto. 

Risto Suviala, District Governor 2018-2019 
 


