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”Rotary yhdistää maailman” 
Rotary kautemme 2019 – 2020 on lähtenyt hyvin käyntiin ja kokouksis-
sakin on käyty ihan mukavasti, aina olemme ylittäneet 20 veljen raja-
pyykin !

Tämän päivän työelämästä on yhä vaikeampi irrottautua edes kerran 
viikossa 1,5 tunnin ajaksi, sama ongelma vaivaa minuakin. Kokouk-
semme on kuitenkin lounasaikaan ja useasti sitä käy kuitenkin jossain 
syömässä eli vaikka kerran kuussa kalenteriin merkintä ” lounas 
Pohjalla” niin kuulee samalla mielenkiintoisen esityksen sekä ennen 
kaikkea tapaa veljiä. On aivan ymmärrettävää ettei aina kokous sovi 
kalenteriin, mutta muutaman kerran vuodessa onnistuu varmasti.

Kautemme suurin ponnistus Joulumusiikki tilaisuus on taas 20.12. klo 
19.00 alkaen Tuomiokirkossa. Tilaisuuden valmistelut ja ohjelma ovat  

hyvällä mallilla, mutta tuki-ilmoitusten hankintaan tarvitaan kaikkien veljien apua. Olisikin hienoa 
jos kaikki veljet saisivat hankittua vaikka yhden tukijan niin pääsisimme ihan kelpo tulokseen eikä 
asia rasittaisi vain muutamaa veljeä. Miettikää olisiko lähipiirissänne sopivia tuki-ilmoituksen anta-
jia, varmasti löytyy sillä onhan meillä melkoisen laajat verkostot ympärillämme. Tuosta tulee postia 
myyntiesitteineen vielä lähiaikoina.

Klubi toteutti 19.9. – 23.9. kauan odotetun ja huolella suunnitellun Piemonten matkamme Kalle 
Paateron johdolla, Kallelle ja Kuusiston Markulle vielä suuret kiitokset sekä tietysti kaikille mukana 
olleille. Matka oli mielestäni todella mukava ja ilmapiiri vallan loistava ! Oli hienoa, kuten siellä 
taisinkin jo sanoa, olla veljien kanssa tekemisissä vapaammissakin ympyröissä ja oppia tuntemaan 
kaikkia paremmin. Juuri tämän tapaista toimintaa tarvitaan hitsaamaan porukkaamme yhteen. Mat-
kan aikana puolisotkin oppivat tuntemaan toisiaan, mikä varmasti tulee näkymään osallistumisissa 
avec tilaisuuksiin. Kaiken kaikkiaan todella hieno matka ja itse ainakin viihdyin aivan loistavasti ja 
toivottavasti muutkin kokivat samoin.

Vuoden Rotary teemana on ”Rotary yhdistää maailman” ja tämä matka toteutti tuota teemaa par-
haimmillaan !
Mukavaa syksyn jatkoa kaikille !    Jarkko
         Klubipresidentti 2019 – 2020

Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta no 6/2019

30.08.2019 - 27.09.2019
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Viikkokokous 30.08.2019 Suomalainen Pohja
Uuden rotaryvuoden ensimmäinen kokous.

Läsnäolo: omia 21, vieraita 2 (DG Heidi Cawen/Forssa ja AG Tapani Kaarlas/Sirkkala)

Uusi presidenttimme Jarkko Toivonen toivotti kaikki tervetulleeksi rotaryvuoden en-
simmäiseen kokoukseen, joka oli myös DG:n klubivierailu.

Kokous alkoi juhlavissa merkeissä, kun nautimme kuohu-
viinit sen johdosta, että kunniajäsenemme Matti Helle oli 
keväällä nimitetty puutarhaneuvokseksi (vas). Matti kertoi, 
että yritys on kasvanut 4 hengen aloituksesta 90 henkeen. 
Suomen lisäksi toimintaa on myös Latviassa. Matti on jo 
vetäytynyt yrityksen johdosta, käy kyllä välillä kahvilla. 
Vävy Jouko Narvanmaa on nykyään perheyrityksen joh-
dossa. Matti kiitti veljiä siitä, että on saanut kuulua näin 
hienoon yhteisöön.

Rotaryveli Pekka Mäkinen oli ollut Hampurissa Rotaryn 
konventios-
sa kesäkuun 
alussa (oik). 
Konventioon 
osallistui n 
25 000 rota-

ria ympäri maailmaa. Pekalta on pyydet-
ty kirjoitusta tapahtumasta.

DG Heidi 
Cawen (53v) 
toimii viestin-
täalalla. Hän 
on piirimme 
ensimmäinen naiskuvernööri. Hän ilmoittaa olevansa tabu-
jen rikkoja.

Piiri on aloittanut VSE- vierailuvaihto-ohjelman.(Vocational 
Study Excange) englantilaisen piirin 1210 (NW Midlands) 
kanssa. Siinä 5 eri ammatteja edustavaa henkilöä kiertää 
kahden viikon ajan oman alansa yrityksissä ja laitoksissa pe-
rehtymässä suomalaisiin käytäntöihin.. Ryhmä Englannista 
on piirimme vieraana nyt syyskuussa.
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Kuvernööri esitti strategiansa 5 min videolla. 
Seuraavat vuoden tavoitteet (otteita) on poimittu piirin nettisivuilta.

Jäsenyys
- jokainen klubi hankkii vähintään kaksi uutta jäsentä, joista toinen on nainen ja nostaa 
nettojäsenmääräänsä vähintään yhdellä
-  parannetaan jäsenten osanottoa kokouksiin kehittämällä kokouskäytäntöjä ja luomalla 
uusia mahdollisuuksia osallistua toimintaan

Julkisuuskuva
.  Vaihto-oppilaita hyödynnetään viestinnässä mahdollisimman paljon klubit viestivät 
aktiivisesti omasta toiminnastaan ja projekteistaan www-sivuillaan, sosiaalisessa medi-
assa ja tiedotusvälineille. Klubit viestivät onnistumisistaan myös Club Centraliin
-	 jokaisella	klubilla	on	viestinnässään	käytössä	uuden	graafisen	ohjeistuksen	mukaiset	
yleislogot ja klubin oma logo
- vaihto-oppilailta edellytetään blogin tai vastaavan ylläpitämistä vaihtovuoden ajan
- jokainen klubi kertoo aktiivisesti hankkeistaan/tapahtumistaan omilla nettisivuillaan 
sekä sosiaalisen median kanavissa. Myös piirin sivuille välitetään vastaava tieto niin 
nettiin kuin Facebook-sivuille

Palveluprojektit
-  ammattipalvelu lisätään ”Matkalippu tulevaisuuteen” hankkeiden määrää
-  yhteiskuntapalvelu
-  jokainen klubi järjestää joka vuosi vähintään yhden paikallisen palveluprojektin
-  järjestetään Vapaaehtoistyön päivä joka vuosi (huhtikuun viimeisen viikon 
  maanantai)
-  pyritään jatkamaan onnistunutta Rauhan stipendiaattien hakua

Nuorisopalvelu
- vuosivaihtoon osallistuu vähintään 30 nuorta
- kesävaihtoon osallistuu vähintään 10 nuorta
- kesäleiri järjestetään vuosittain
- RYLA järjestetään vuosittain jokaisella alueella, käytetään hyväksi 
 piiriapurahaa (1 000€)

Rotarysäätiö
- innostetaan klubeja lahjoittamaan säätiöön entistä enemmän
- kannustetaan piirin rotareita ryhtymään Sustaining Member (100USD/v) ja 
 Every Rotarian Every Year (jotain) lahjoittajiksi
- piirin klubit sijoittavat yhdessä rotarysäätiöprojekteihin vähintään 25 000USD
- käytetään vuosittain saatavat DDF- varat paikallisiin ja kansainvälisiin projekteihin
- RI:n PolioPlus- varojen kerääminen jatkuu ja kampanja viedään loppuun asti.

Lääkäripankki
- osallistutaan panoksella 2€/jäsen

Monella klubiveljellä oli huolena, että naiskuvernööri patistaa meitä ottamaan naisia jä-
seneksi. Näin ei käynyt. DG totesi yksiselitteisesti, että piiri tekee ehdotuksia ja suosit-
telee toimintamalleja, mutta klubi päättää itsenäisesti toiminnastaan, kunhan toimitaan 
RI:n sääntöjen puitteissa.

Klubivierailusta jäi hyvin positiivinen vaikutelma!
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Viikkokokous 30.08.2019 Suomalainen Pohja
Läsnäolo: omia 20, vieraita 1 (esitelmän pitäjä)

Yllätyksenä oli Pohjan tarjoama kuohuviini rotaryvuoden alkajaisiksi, kiitos!

Otimme juhlallisesti klubin uudeksi jäseneksi rai-
siolaisen ekonomi Reijo Lehtimäen. Hän on tilitoi-
mistoyrittäjä ja tilintarkastaja.(vas)

Esitelmän piti DI Sirpa Korte, joka on Turun seu-
dun joukkoliikenteen (Föli)  joukkoliikenne-
palvelujohtaja.(Alla) Hän on työskennellyt Turun 
kaupungin palveluksessa 14 vuotta.

Seutuliikenteessä on mukana 6 kuntaa; Turku, 
Raisio, Kaarina, Naantali, Lieto ja Rusko. Näissä 
on asukkaita yhteensä 295 000. 

Kuntien yhteinen tavoite on joukkoliikenteen käyt-
tämisen helppo-
us ja edullisuus 

kuntarajoista riippumatta. Taksa on sama kaikissa 
kunnissa. Viime vuonna matkoja tehtiin 26,6 milj kpl.

Mobiilisovellus
- vuorokausilippu, kertalippu, kausilippu 30vrk
- korttien lataus
- lippu perustuu QR- koodiin, validoidaan autoissa
- myös tapahtumalippuja, 
 apahtumalippu+Fölilippu)
 esim Föli+Ukko-Pekka yhteislippu, 
 laivalla Naantaliin ja paluu busseilla 6 tai 7

Etuja tapahtuman järjestäjälle
- vähemmän parkkitilan tarvetta
- lisää oheismyyntiä (alkoholi)
- imago- ympärisöystävällinen

Lippupiste
- kaikkiin Lippupisteen kautta myytäviin lippuihin  
 voi yhdistää Föli-lipun
- viivakoodi toimii bussilippuna-
- Lähimaksu tulee käyttöön syksyn aikana.

Työmatkalippu
- Turun kaupunki otti käyttöön 16.8.
- kohdistuu kausilippuihin, etu 300€/v
- yritysportaali myös muille yrityksille
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Fölin	palvelut	laajenivat	fölläreihin	(Föli-fillari)	kevään	2018	aikana.	Föllärit	(350kpl)
ovat käytössä ympäri vuoden. Parkkiasemia on runsaasti (35) ja omin silmin nähtynä 
käyttöäkin näkyy oleva tosi paljon, tilastojen mukaan 3,4 käyttökertaa pyörä/vrk.

Kaikkialla vilistävät säh-
köpotkulaudat ovat yksi-
tyisten yritysten busines, 
30 senttiä/min. Lautoja 
on n 3 000.

KALUSTO

Linjalla 1 on 6 kpl Linkkerin sähköbussia. Linja ajaa reittiä satama- keskusta- lento-
kenttä. Molemmilla päätepysäkeillä on 300 kW pikalaturi. Pikalataus kestää 3 min. 
Latauksessa on ollut ongelmia, samoin bussien tekniikassa. Lisäksi talvella niiden läm-
mittämiseen kuluu dieseliä 10l/100km. Bussien luotettavuus on ollut 60-90%.

Sähköbussiliikenteen laajentaminen
- EU-direktiivin mukaan täyssähköbusseja on oltava 20% vuodesta 2021
  ja vuodesta 2026 30%
- uusiutuvalla sähköllä liikennöinti on täysin päästötöntä
- energiankulutus on n 25% dieselbussin kulutuksesta
- hiljainen , asiakkaat kiittävät
- elinkaarikustannukset jo lähellä dieselbusseja
- yksinkertaisempi moottorin rakenne- vähemmän huollon tarvetta
- kaupunkiliikenne erinomainen käyttökohde- tunnetut reitit ja aikataulut, 
 lyhyet etäisyydet
- tiheä vuoroväli ja riittävä vuosittainen ajomäärä
- linjojen pituus- akkujen ja latureiden optimointi

Turussa linjauudistus tulossa v 2021 tai 2022
- samassa yhteydessä voitaisiin toteuttaa myös linjojen sähköistäminen
- alussa muutama uusi linja
- latauspisteet mahdollisimman monen linjan käyttöön
- kauppatori keskeinen latauspaikka.
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RUNKOLINJASTO
Kaupunginhallituksen päättämiä periaatteita runkolinjoille
-  linjasto kattaa kaupungin suurimmat asuinalueet, työpailla-alueet 
 ja muut keskittymät
- tiheä vuoroväli- alle 10 min
- nopeat yhteydet- voimakkaat etuudet
- hyvät palveluajat- aikaisesta aamusta myöhään iltaan
- kävelymatka pysäkille saa olla pitempi- hyvän palvelun luo ollaan valmiita 
 kävelemään (onkohan näin7 toimittajan huom)
- suuri kapasiteetti kuljettaa matkustajia.

Raitiotie/superbussi päätös tehtäneen vuonna 2020.

Funikulaarikin on osa joukkoliikennettä!
Esityksen jälkeisessä 
keskustelussa klubiveljet 
ilmoittivat, että heidän 
piireissään Föli ei ole 
tunnettu, eikä sen hyö-
dyllisyyttä tunnistettu. 
Sirpa Korte ilmoitti, että 
ongelma on tiedostettu ja 
yleisövalistusta lisätään.

Toimittaja on säännölli-
nen Fölin käyttäjä. Rai-
siosta on yhteydet Turun 
keskustaan päivällä 10 
min välein.
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Viikkokokous 13.09.2019 Suomalainen Pohja
Perjantai ja 13. päivä, eipä mitään kummallista sattunut.

Läsnäolo: omia 22, vieraita Harri Lukander ja esitelmän pitäjä.

Veli	Raimo	Ylivakeri	kertoi	järjestämästään	rotarygolfista	Harjattulassa.	Sää	oli	surkea	
26 aloittaneesta 6 joutui keskeyttämään. Lisää kisasta erillisessä jutussa.

Esitelmän piti 2M-IT Oy:n  liiketoimintajohtaja Arto Lehto-
kari. 2M-IT on julkisomisteinen ICT- palveluja(information 
and communication tchnology) tarjoava yritys. Sen omista-
jina on kaupunkeja, kuntia ja sairaanhoitopiirejä 14 maakun-
nan ja 15 sairaanhoitopiirin alueella.

Esityksen aihe oli ”Maakunnan Sote -integraatio”. Sote 
valmistelu on tällä hetkellä pysähtynyt. Sote:n ongelma on, 
että sairaanhoitopiireillä ja kunnilla on erilaiset potilastieto-
järjestelmät sekä kuvantamiseen, laboratorioihin ja sosiaali-
toimeen liittyvät tietojärjestelmät.

Esimerkiksi Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin alueella käytetään seuraavia terveys-
tietojärjestelmiä
-	 Effica	terveys
- Abilita
- Pegasos
- Pegasos/WinHit
- Uranus
Alueella on 27 terveydenhuollon organisaatiota. Kansalaisten etu, turvallisuus ja kus-
tannustehokkuus edellyttäisi yhtenäisiä, toistensa kanssa kommunikoivia järjestelmiä. 
Pelkkä järjestelmien yhtenäistäminen ei vielä takaa hyvää lopputulosta, myös toiminnat 
on yhtenäistettävä.

Vapaaehtoisesti voidaan päästä siihen, että julkisomisteiset toimijat siirtyvät erillisistä 
järjestelmistä yhtenäiseen infraan.Tavoitetila on optimoitu toimintaa vastaava järjestel-
mä. Sitä ei saavuteta vapaaehtoistoimin.

Maakuntauudistuksen valmistelussa on syntynyt paljon aineistoa ja kokemuksia, joita 
voidaan jatkossa käyttää hyväksi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinaosuudet
- vanhusten hoiva  3,4mrd€
o julkinen    61%
o yksityinen   39%
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- vammaispalvelut  2,4mrd€
o julkinen    70%
o yksityinen    30%
- lastensuojelu   1,2mrd€
o julkinen    58%
o yksityinen   42%
- muut    0,4mrd€
o julkinen    10%
o yksityinen   90%

- erikoissairaanhoito  7,2mrd€
o julkinen    92%
o yksityinen     8%  

- perusterveydenhuolto  3,2mrd€ 
o julkinen    92%
o yksityinen    8%  

- hammashoito   1,1mrd€
o julkinen    64%
o yksityinen   36%
- työterveys   0,8mrd€
o julkinen    21%
o yksityinen   79%
- muut    0,8mrd€
o julkinen    11%
o yksityinen   89%

Sosiaali- ja terveysalan julkinen osuus on yli 20mrd €. Tästä tietojärjestelmien osuus 0n 
192milj€.

Ensi vuodelle on budjetoitu 200milj€ järjestelmien teknisten esteiden poistoon.

Kuka sitten vastaa kokonaisuudesta. Kunnat ovat itsenäisiä. Perusterveydenhuollon 
sektorilla toimivat kuntien lisäksi Valtionvarainministeriö, Sosiaali- ja terveysministe-
riö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kela….

Tiedon hallinta on avainasemassa alan ongelmien ratkaisussa.
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Paikalla 18 omaa veljeä sekä uusi vaihto-oppilas ”Marco”.

Past presidentti ja klubin nuorisovaihtoasiamies Petri 
Kannisto avasi kokouksen ja toivotti veljet tervetulleek-
si. Hän totesi, että klubipresidentti Jarkko Toivonen on 
työkiireittensä takia estynyt saapumasta paikalle, mutta 
lähettää veljille terveiset. 

Jäsenten joukolla tekemä matka Italiaan oli onnistunut 
hyvin, ja sitä tullaan vielä esittelemään ainakin Aviisin 
palstoilla. 

Seuraavaksi Petri esitteli 
uuden vaihto-oppilaamme, 
joka tulee Ranskasta. Hänen 
itsensä kirjoittama esittely-
teksti julkaistaan toisaalla 
joko tässä tai myöhemmässä 
Aviisissa.

Veli Tuomo Hirvonen kertoi kirjansa Lännen etuvartio ole-
van esillä Turun kirja-
messuilla tietokirjaili-
joiden osastolla A13. 
Lauantaina 5.10.2019 
klo 12 kirjailijaa itseään 
haastatellaan samal-
la osastolla. Tuomo 
piti mahdollisena, että 
presidentti Sauli Niinis-
tö tulee kuuntelemaan 
haastattelua, mikäli 
sattuu samaan aikaan 
vierailemaan messuilla. 
Onhan hänen puolisonsa Jenni Haukio messujen ohjelma-
johtaja, ja Niinistö itse on aikaisempina vuosina poikennut 
kirjamessuilla. Tuomo sanoi presidentin kannattavan torjun-
tahävittäjähankintoja. Hän taas pyrkii torjumaan niitä. 

Luokite-esitelmän piti tuore klubiveljemme Reijo Lehtimäki omalta toimialaltaan eli 
kirjanpidosta. Reijo on Turun kauppakorkeakoulun kasvatteja, joka jo opiskeluaikoi-
naan aloitti oman yritystoiminnan kirjanpitäjänä. Hän erikoistui laskentatoimeen ja 

20.09.2019 ei kokousta
Viikkokokous 27.09.2019 Suomalainen Pohja
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veroasioihin, ja onkin niiden parissa työskennellyt koko aikuisikänsä. Hänellä on myös 
ammattitilintarkastajan paperit.

Reijo pyörittämä perheyritys kasvoi vuosien mittaan 30 henkilöä työllistäväksi yhtiöksi, 
joka kuluvana vuonna fuusioitui Aallon Group Oyj:n tytäryhtiöksi. Yhtiörypäs työllis-
tää kaikkiaan 240 henkilöä 11 paikkakunnalla Suomessa. Asiakkaita sillä on 2700. Aal-
lon Group mainostaa itseään asiakasta lähellä olevaksi tilitoimistoksi ja täyden palvelun 
taloushallinnon kumppaniksi.

Se pyrkii tarjoamaan kaikki taloushallinnon päivittäiset palvelut asiakkaan tarpeeseen 
räätälöitynä digitaalisena palvelukokonaisuutena. Yhtiössä työskentelee joukko erikois-
asiantuntijoita, jotka pystyvät ratkaisemaan asiakkaan hankalatkin ongelmat yritysjuri-
diikasta työsuhdeneuvontaan.

Talouspäällikkö- ja controller-palveluillaan Aallon Group uskoo tuovansa lisäpotkua 
asiakkaittensa raportointiin ja tarjoavansa kattavia talouden tunnuslukuja päätöksente-
on tueksi. Yhtiön tarjoaa erityisosaamista myös valikoiduille toimialoille, jollaisia ovat 
esimerkiksi
- rakennusalan taloushallinto
- IT-toimialan taloushallinto
- säätiöiden taloushallinto
- pääomasijoitusyhtiöiden taloushallinto ja
- kiinteistöalan taloushallinto.

Esityksensä lopuksi Reijo kiitti veljiä pääsystä Aninkaisten rotariklubin jäseneksi ja sai 
esiintymisestään raikuvat taputukset. Kokousta johtanut Petri Kannisto kiitti puolestaan 
Reijoa mielenkiintoisesta luokite-esitelmästä ja totesi klubimme saaneen hänestä hyvän 
vahvennuksen. (TH) 
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Pekka Mäkinen: Poimintoja maailmankongressista

RI:n tämänvuotisen maailmankongressin tapahtumapaikaksi valit-
tu Hampuri otti hienosti vastaan 25-tuhatpäisen vierailijajoukon: 
henkilökohtaisella tunnistuslipulla sai kulkea ilmaiseksi kaikissa 
liikennevälineissä, myös mytaxissa, ja helteinen sää hemmotteli 
osallistujia.

Kongressin tapahtumat valtavassa, 
moniosaisessa Messe-keskuksessa 
jakaantuivat kahteen osaan: precon-
vention 30.5.-1.6. ja convention 2.-5.6. 
Esikongressin aikana nuorisovaihdon virkailijat ja rotaractit 
tapasivat, pidettiin rauhansymposiumi ja marssittiin Polio 
Plus -hengessä.

Kaupungin keskustassa Binnenalsterin ympärillä oli rota-
ritunnusten rivistöjä ja Deckel drauf -pullonkorkkivitriini, 
jossa oli polion hyväksi kerätty 475 miljoonaa muovipullo-
jen korkkeja. Koko kaupunki tuntui olevan aktiivisesti järjes-

telyissä mukana: liikenteen ohjaus, pyöräilyreittien ja kadunylitysten valvojat, mytaxien 
paikallaolo jne.

Me vaimoni kanssa menimme paikalle 2.6., jolloin kongressi avattiin ensimmäisessä 
istunnossa. Yleisluentoihin, jotka pidettiin klo 10-12, oli hankittu erinomaisia esiintyjiä 
eri puolilta maailmaa. Parhaiten mieleeni jäivät egyptiläinen Marianne A. Azer (erin-
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omainen puhuja 
ja selkeän englan-
ninkielen taitaja), 
saksalainen Dr. Pia 
Skarabis-Querfeld ja 
englantilainen Chris 
Wells. Teemoina oli 
yleensä rotarien pal-
velualttius ja hyvän 
tekeminen – DO-
GOODERY, kuten 
Wells	raflaavasti	
esityksessään huusi. 
Pia Skarabis-

Querfeld kertoi, 
miten suuri massamuutto toi Berliiniin 100 000 maahanmuuttajaa, jotka tarvitsivat 
lääkäripalveluja, ja rotarit perustivat oman palveluyrityksen auttamaan näitä. Rotaract-
toiminta oli näkyvästi esillä, kun esimerkiksi RI:n presidentti Barry Rassin oli omakoh-
taisesti perustanut rotaract-klubeja. Crish Wells ja muutama muukin rotaract oli kutsut-
tu puhujiksi.

Breakout sessioita oli 98, niissä käsiteltiin kaikkea mahdollista rotariuden eri aloilta. 
Pitopaikkoja oli eri puolilla Messe-keskusta, joten mielenkiintoisten esitysten paikkojen 
löytämisessä oli tekemistä, ja jos hiukan myöhästyi, jäi oven ulkopuolelle, kuten meil-
le kävi pari kertaa. Osallistuimme esimerkiksi klubikokouksen elvyttämisesitykseen, 

mutta ehdotukset olivat samoja 
kuin mistä joka klubissa puhutaan. 
Osallistuimme viimeisenä päivänä 
etukäteen varaamaamme Rota-
ry Club Celebration -lounaaseen, 
jossa pääsi pöytänaapurien kanssa 
keskustelemaan, millaista toiminta 
on eri puolilla maailmaa, ja vaihta-
maan käyntikortteja (itse valitetta-
vasti olin unohtanut hankkia).

Seuraava maailmankongressi pide-
tään Honolulussa. Toivottavasti jotkut klubimme jäsenistä innostuvat lähtemään; ilmoit-
tautuminen MyRotaryn kautta kannattaa tehdä joulukuun 15. päivään mennessä, jotta ei 
tule lisämaksuja. 

Aviisin toimitus: Tekstit Risto Hurme, kuvat Tuomo Hirvonen ja taitto Merja Hirvonen
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Rotarypiirin 1410 golfmestaruuskilpailu 

Piirimme golfmestaruus 2019 ratkaistiin kaksi-
henkisten joukkueiden kesken greensome-muo-
toisessa tasoituksellisessa lyöntipelissä 7.9.2019 
Harjattulan Golf & Country Clubin kentällä Turun 
Kakskerrassa. Kilpailujärjestelyistä vastasivat 
viimevuotiset piirinmestarit: Mikko Ylivakeri, RK 
Turku-Åbo ja Raimo Ylivakeri, RK Turku Anin-
kainen.

Kilpailuun	ilmoittautui	kolmisenkymmentä	golffa-
ria. Uhkaavat sääennusteet ja kierroksen puolivä-
lin rankat sateet aiheuttivat joitakin peruutuksia ja 
keskeytyksiä niin, että täydet 18 reikää pelasi lop-

puun asti vain 20 urhoollista kilpailijaa. Kisan jälkeen nautittiin klubiravintolan maukas 
buffetlounas	kuivissa	vaihtovaatteissa	lämpöisen	saunan	ja	suihkun	jälkeen	reippaina	ja	
leppoisassa ilmapiirissä.

Rankkasateen ja sen aiheuttamien märkien kenttäolosuhteiden johdosta tulostaso jäi 
kauttaaltaan niin vaatimattomaksi, ettei numeroita kannata edes julkistaa. Mestaruus ja 
muut pokaalisijat saatiin kuitenkin ratkottua seuraavasti:

1. Riitta ja Jorma Grönholm, RK Turku Sirkkala
2. Matti Linnainmaa ja Tapani Nauha, RK Pori
3. Päivi Rantio ja Merja Koskinen, RK Salo Reach

Lähimmäksi lippua väylällä 3 löi kotikentällään Olli Kyrki, RK Meri-Naantali.
Kilpailuun löytyi lähinnä eräiden pelaajien taustayhteisöistä sen verran ilmoituksia kil-
pailuohjelmaan tai tava-
rapalkintoja, että viidelle 
ensimmäiselle parille 
saatiin jaettua myös ta-
varapalkinnot ja lisäksi 
muutamia arvontapalkin-
toja osanottajien kesken. 

Kiitokset tukijoille!  
  Raimo Ylivakeri


