Kuukausikokous no 37 per 8.5.2014
Saapuvilla oli 27 veljeä.
Veli Presidentti Veitta avasi kokouksen klo 18.14.
Todettiin että viikon 20 kokous 38 on siirretty perjantaille. Kokoonnumme Hovin eteen
klo 19.00 josta siirrymme parilla tilataksilla Simpsiön Rimpilammen laavulle
kokoustamaan. Varusteena vapaa-ajan varusteet. Veli Pekka L. ja allekirjoittanut siirtyvät
kohteeseen apostolinkyydillä, koskapa asumme jo lähes laavun tuntumassa.

Veli Pekka Latvanen kertoi uutisia piirikokouksesta Törnävältä, jossa hän poikkesi veli
TulevaPresidentti Jounin ja vaihdokki Arinan kanssa kokoustamassa. Tauno Äijälä, esq. oli
kertonut että kun hankitte uuden TV-vastaanottimen, sen ominaisuuksiin tulee ehdottomasti
kuulua kirjainyhdistelmä DVB-T2. Muutoin kokouksessa esitetyt asiat eivät poikenneet totutusta
poisluettuna vuosiluvut ja päivämäärät.
Veli Ibrahim kertoi, että Turkin matka Antaliaan ( ja ehkä poiketaan Alanian Ürgüpissä?)
on puikoissa. Ajankohta on 13.- 22.10. 2014. Matkalle pitää ilmoittautua viimeistään kuukautta
ennen sitovasti matka ennakkoon maksaen eli siis viiimeistään 12.9.2014. Matkan hinta
asettunee ca. 500 euron tasolle, täysihoidolla! Perillä matkaajia odottaa toisenlainen loma;
katsellaan paikallista elämää ja kurkistetaan kurdien keittiöön – niin sanotusti. Varmasti
mielenkiintoista!
Ansiokkaan esitelmän OSMANNIEN valtakunnasta piti veli Ibrahim.
Ottomaanien valtakausi oli varsin pitkä, ulottuen aina 1300 luvulta toisen maailmansodan
loppuun, siis 600 vuotta. Osmanien valtakunta ulottui aina Wienin porteille saakka käsittäen
roomalaisten Mare Nostrumin Orbis Terrarumin, vaikkakin etelässä huomattavasti laajempana,
joskaan Wienin kuppiloihin osmaneilla lopultakaan ei ollut asiaa. Ottomaanit oli kirjava joukko eri
uskovaisia ja kansallisuuksia, mutta laajan hallinnollisen autonomian ansiosta ( Millet –systeemi)
valtakunta pysyi koossa. Käytännössä koko sivistynyt maailma ja maailmankauppa oli
ottomaanien hallussa. Turkin vallattua Kyproksen Eurooppa suuttui heihin siinä määrin, että
aloitti sodan ottomaaneja vastaan. 1900 –luvun alussa ottomaanien ote vallasta alkoi rapistua,
ja jo vuoteen 1913 kaikki Euroopan ja Pohjois-Afrikan puoleiset maat oli menetetty. Venäjä
auttoi Eurooppaa itsenäistymään tavoitellen samalla Bosporin salmen ja Konstantinopolin
herruutta näissä valloituksissa kuitenkaan onnistumatta. Esitelmän yhteydessä Veli Ibrahim
näytti havainnollisesti, miten Euroopan karttaa rakenneltiin 1000-luvulta tähän päivään. Liikkuva
kuva Itä-Euroopan osalta muistutti lähinnä jo-joa!
Arpaonni suosi tällä(kin) kertaa Veli Markku Muilua.
Kari M
m.pr.

