
 

 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 24 (2014–2015) 
 
Aika:       15.1.2015 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo  

 

Vieraat: -  

 

Omat jäsenet:   Läsnä  22 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Torsti Poutanen ja sihteerinä Anne 

Juntti. 

 

Paikkaukset: NV tiimi, 8.1. Siv Ilola, Jari Laakkio ja Torsti Poutanen, yksi paikkaus.  

  

Syntymäpäivät: Antero Nurmi 73 v, 14.1., onnittelut taputuksin.  

   

  

Seuraavat tapahtumat: pe 16.1. PPK Uudenkaupungin autotehdas, lähtö Salon torilta klo 13.  

to 22.1. viikkokokous Seurahuoneella. Aiheena Tukikummit-säätiön toiminta. 

Raija Norppa-Rahokenen ja Pirjo Nurminen esittelevät.  

to 29.1. vierailukokous Salon Loisto-Toisto radionäyttelyyn Astrum- keskukseen, 

Miika Heikinheimo järjestänyt vierailun, alkukahvit keilabaarissa.  

  pe 13.2. Vammaistapahtuma Salon Ratsastuskeskus Merlitz, Muurlan Pullola.. 

      

Kokouksen kulku:     

Jari Laakkio lupasi 

herätellä, ei 

luennoida aiheesta 

Media-Sota, 

Mediasota! 

Toisessa 

maailmansodassa 

mediana olivat lehti ja 

valokuva, osin 

elokuva. Vietnamin 

sodassa liikkuva kuva 

oli lisäksi. Irakin sota 

mullisti viestinnän, se 

oli livenä televisiossa.  Somalian sodasta taas ei ole tietoa, onko niin, että se ei kiinnosta. Arabikevättä 

seurattiin eri somekanavissa reaaliaikaisesti.  Ukrainan kohdalla ei ole selvää onko kyseessä sota vai 

kansannousu?  

Onko sota kriisissä? Hybridisota ja Kybersota luovat konsteja 

hämmennykseen ja häiriöihin verkossa sekä vakoilua, 

palvelunestohyökkäyksiä ja verkkojen alasajoa synnyttäen 

poikkeusoloja. 

Sota on muuttunut ja sotilaat samoin. Tieto sotilaan 

kuolemasta tuli muinoin hitaasti, Kuningas Kustaa II Adolfin 

kuolemasta tieto tuli kuukauden kuluttua.  Nykyisin 

ammattisotilailla; kasakoilla ja tarkka-ampujilla on omat 

kotisivunsa, jossa tieto voi olla lavastettua, eikä siis 

luotettavaa.  Ilmatilaloukkaukset ovat nykyisin heti tiedossa.  

Niitä voi seurata www.fligthradar24.com sivustolta.   

 

 

http://www.fligthradar24.com/


 

Aina ei kuitenkaan haluta kaikkia tietoja kertoa, esim. Ruotsin sukellusvenejahdista.   

Media on kaikessa mukana.  Somesäännöt on luotu esim. puolustusvoimille, jossa toivotaan 

tilapäivityksiä erityisiltä ”mediataistelijoilta”. Somessa tieto leviää huimasti; FB kaverit jakavat 

kavereilleen jne. Obamalla on 50 miljoonaa seuraajaa Twitterissä. Toisaalta kaikki viestivät, ei 

pelkästään CNN, vaan yksittäiset toimittajat ohittavat mediatalot.  

Somessa on ”Trolleja”, jotka kehuvat työkseen Putinia on 200, on myös ”Backmaneja”, jotka  

hämmentävät ja hakevat eripuraa.  Ei kannata lähteä vedätykseen! 
 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  Anne Juntti, sihteeri  


