Viikkokokous nro 30/2015-2016
17.3.2016
Presidentti Kari Nirha avasi viikkokokouksen ja toivotti tervetulleeksi 20 omaa veljeä
sekä esitelmän pitäjän palomies Antti Hautalan.
Presidentti Kari Nirha kiitteli Tallinnan matkalaisia asiallisesta ja siististä käyttäytymisestä
reissulla. Aktiviteettejä oli sopivasti ja veli presidentti pyysi veli Heikki Alakarhua
kertomaan
tarkemmin matkasta.
Veli Heikki Alakarhu kertoi Tallinnan Merikouluvierailusta. Merikoulussa oli yllättävän
monipuolinen tietokonejärjestelmä, jolla oppilaita koulutettiin. Opiskelija voi edetä
aina merikapteenin tutkintoon asti. Suurlähetystössä sitten esittelyn suoritti Hannu
Arhinmäki, joka kertoi virolaisten keskipalkan olevan vain 800 €/kk ja eläkkeet 380 €/kk.
Lisäksi väestö vähenee, nuoret kun muuttavat ulkomaille ja vain vanhat jäävät. Turisteja
Virossa käy vuosittain 2,5 miljoonaa. Parlamenttia esitteli sitten entinen ministeri kansanedustaja rotary Laine Rantjärv. Hansaklubin projektit ovat omiin lapsiin ja yleensäkin
nuoriin suuntautuvia. Vaihto-oppilastoimintaa he eivät ole vielä uskaltaneet aloittaa.
Päätimmekin lähettää veli Martti Hippolinin heille kouluttajaksi muutamaksi kuukaudeksi.
Kaiken kaikkiaan tapaaminen oli erittäin onnistunut ja Hansaklubilaiset ovat tulossa vastavierailulle jo ensi kesänä. Hansaklubi on siis virallisesti meidän ystäväklubimme.
Veli Mauno Vähämäki kertoi, että keskiviikkona 13.04.2016 lähtee linja-auto Niinisaloon
Pohjankankaalle seuraamaan tykistörykmentin kovapanosammuntoja. Mukaan mahtuu
ja ilmoitus on Lapuan Sanomissa lähiaikoina.
21.03.2016 on Pre Pets Tuurin ravintola Onnenkivessä ja Pets Pietarsaaressa 02.03.04.2016.
Veli Veijo Rantalan esitelmän piti palomies Antti Hautala. Antti kertoi pelastussukeltamisesta monelta kantilta. Suomessa pelastussukelletaan 1,5 -10 metrin syvyyksissä ja
ongelmana on huono näkyvyys – ei mitään Karibian koralliriuttoja. Sukeltajia kouluttaa
mm. puolustusvoimat, Helsingin pelastuslaitos ja pari muuta instanssia. Ongelmana on
etteivät eri kouluttajat hyväksy toisen antamaa koulutusta. Itse Antti on monien koukeroiden
jälkeen saanut pelastussukeltajan paperit Palo-opistosta. Antti on ollut erilaisissa pelastustai muissa sukellustehtävissä yli 1000 tuntia. Antti kertoi ja näytti videon hitsaushommista
veden alla. Toisessa videossa oltiin Norjassa, jossa sukeltajat kaivoivat laivan hylystä
ruumiita pois. Video ei todellakaan ollut mitään alkuillan ohjelmistoa vaan sisäpiirikamaa.
Veljet antoivat raikuvat aplodit Antin mahtavalle esitykselle.
Arvonnan toimitti Antti Hautala ja palkinnon pokkasi veli Jukka Luoma.
Ensi torstai on kiirastorstai eikä ole klubikokousta. Esitelmä 31.03. veli Kari Rantakari.
Presidentti Kari Nirha kiitti veljiä sekä päätti kokouksen.
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