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TUUSULAN ROTARYKLUBIN TOIMINTAKERTOMUS 2012–2013 
 

1. Toimintavuosi 

Vuosi oli Tuusulan Rotaryklubin 42. toimintavuosi. Klubin viikkokokouspaikkana  

on ollut Kokoushotelli Gustavelund. 

 

2. Klubin hallinto 

Klubin hallituksen kokoonpano rotaryvuoteen 2012–2013 lähdettäessä oli seuraava: 

 - klubin presidentti  Matti Koli 

 - tuleva presidentti  Matti Oksanen  

 - varapresidentti  avoin  

 - edellinen presidentti  Lasse Korppi 

 - 1. sihteeri   Ilkka Ertimo  

 - 2. sihteeri   Markku Ilvesmäki 

 - 1. klubimestari  Esa Ukkola 

 - 2. klubimestari  avoin 

 - nuorisovaihtoasiamies  Ilkka Mäkinen 

- rahastonhoitaja  Risto Rämö 

 - rotarysäätiön asiamies  Raimo Virtanen  

 - IT-vastaava   Antti Havulinna 

 

Hallitusta täydennettiin Rotaryvuoden aikana seuraavasti: 

- Hallitus päätti 19.9.2012 pidetyssä kokouksessa valita II-klubimestariksi Harri Lipastin. 

Koska molempien klubimestarit ovat työnsä puolesta usein esteellisiä osallistumaan 

klubikokouksiin, hallitus päätti kutsua Pentti Vuoren III-klubimestarin tehtävään. 

- Matti Oksasen joutuessa työesteiden johdosta kieltäytymään Rotaryvuoden 2013 -2014 

presidenttiydestä, hallitus päätti 14.11.2012 pidetyssä kokouksessa myöntää Matti Oksaselle 

eron hallituksen jäsenyydestä. Koska Juha Laine-Ylijoki oli antanut suostumuksensa toimia 

Rotaryvuoden 2013–2014 presidenttinä, hallitus nimitti hänet 1. varapresidentin tehtävään. 

Hallitus päätti myös täydentää hallituksen kokoonpanoa nimittämällä avoimena olevaan 2. 

varapresidentin tehtävään Matias Korkiavuoren. Hän vastaa myös klubimme 

tiedottamisesta.  

 

3. Jäsenistö 

Tuusulan Rotaryklubiin kuului rotaryvuoden alkaessa kaikkiaan 42 jäsentä, joista Jaakko 

Pentikäinen on kunniajäsen. 

Vuoden aikana klubiin liittyi viisi uutta jäsentä, yksi jäsen erosi ja kaksi siirtyi ajasta ikuisuuteen, 

joten rotaryvuoden päättyessä klubissa oli 43 + 1 jäsentä. Klubin historiassa ensimmäiset 

naisjäsenet hyväksyttiin kauden aikana. 

Klubin nykyisistä jäsenistä 21 veljelle on annettu PHF-arvo.  

 

4. Kokoukset 

Rotaryvuoden aikana järjestettiin syksyllä 20 viikkokokousta, vierailua tai tapahtumaa sekä 

keväällä 21, joista 7 oli avec -tilaisuuksia. Heinäkuun kokouksia, jotka pidettiin Ateljeerissa, ei ole 

tähän lukuun laskettu.  

Governorin vierailu tapahtui vierailijan toivomuksesta 17.10.2012, jolloin governor Harry Hedman 

ja apulaisgovernor  Matti Taipale vierailivat Gustavelundissa. 
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Ohjelman mukaisia matkoja, vierailuja ym. tapahtumia oli seuraavasti: 

- Kesäteatteri Krapilla 8.8.2012, avec  

- Itsenäisyyspäivän kirkko Tuusulassa 6.12.2012, avec 

- Pikkujoulut Gustavelundissa 19.12.2011, avec 

- Vierailu Suomen Pankkiin, 16.1.2013 

- Teatterikäynti, Frankenstein, avec, 1.2.2013, vietettin ravintolassa, avec 

- Jaakko Pentikäisen 80-vuotisjuhla IT-museolla , 22.3.2013, avec 

- Klubin golfmestaruuskilpailut, Tuusula (TGK) 26.6.2013, avec 

 

Vierailevia luennoitsijoita oli viikkokokouksissa 25, joista mainittakoon Anne Berner (Nainen ja 

rotarius), Jorma Hämäläinen (Mediamarkkinat) ,  Seppo Hovi (Sotilasmusiikki), Matti Kalliokoski 

(Helsingin Sanomat), Tarja Björkling ( Lotta-Swärd), Jaako Kiander (Suomen Taloustilanne)  

 

Klubissamme otettiin käyttöön 85-sääntö joulukuussa 2012, jotta läsnäoloprosentti saataisiin 

vertailukelpoiseksi muiden klubien kanssa. Tulokset olivat odotetun suuruiset. Elo – marraskuussa 

2012, jolloin sääntö ei ollut käytössä, osallistumisprosentti oli keskimäärin 43,8 %. Käyttöönoton 

jälkeisinä kuukausina (joulukuu 2012 – kesäkuu 2013), läsnäoloprosentti nousi keskimäärin 65,5 

prosenttiin. Nousua oli 85-säännön käyttöönotosta johtuen yli 20 %. Vuoden keskimääräinen 

läsnäoloprosentti oli 57,5 %. Korkein läsnäoloprosentti (81,0 %) oli maaliskuussa 2013.   

 

Matti Koli osallistui klubin virallisena edustajana piirikonferenssiin ja piirikokoukseen 

Tammisaaressa 6. -7.10.2012. 

 

Kevään pre-PETS-kokoukseen 14.2.2013 Mäntsälässä osallistuivat Juha-Laine Ylijoki ja Pentti 

Vuori. Varsinaiseen PETS-kokoukseen Munkkiniemen yhteiskoululla 9.3.2013 osallistui Pentti 

Vuori. 

 

Rotarysäätiöasiamies Raimo Virtanen osallistui Rotarysäätiöseminaariin Tampereella 9.2.2013. 

 

Klubin vuosikokous pidettiin 28.11.2012 Gustavelundissa, jossa oli läsnä 16 veljeä. 

 

Klubin hallitus kokoontui kauden aikana 13 kertaa. 

 

Pikkujoulutilaisuudessa Gustavelundissa 19.12.2012 esiintyivät naiskuoro Essut ja kirkkoherra Ulla 

Rosenqvist sekä presidentti.   

 

Ketjunvaihto pidettiin Gustavelundissa 12.6.2012.  

 

Rotaryvuoden aikana klubimme jäsenistä kahdelle myönnettiin uusi PHF-arvo. Tunnustukset 

luovutettiin Rotaryvuoden 2001 – 2002 Presidentille Ari Huurinaiselle (Piirin) ja klubin edellisen 

vuoden presidentti Lasse Korpille (Klubin). 

 

5. Muu toiminta 

 

Kauden toimintasuunnitelmassa oli klubin konkreettisiksi tavoitteiksi asetettu: 

- syrjäytymisvaara olevat nuoret -projekti 

- jäsenmäärän lisääminen 

- ensimmäisten naisjäsenten saanti klubiimme 
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Nuorisoprojekti toteutettiin Tuusulan kunnan nuorisotoimen etsivän nuorisotyön – yksikön kanssa. 

Klubi rahoitti (noin 1.000 euroa) syrjäytymisvaarassa olevien tuusulalaisnuorien Linnanmäen 

retken, joka tehtiin 11.6.2013. Koska retkipäivä muuttui viime hetkellä päivää myöhäisemmäksi, 

eivät mukaan ilmoittautuneet kolme klubimme veljeä päässeet osallistumaan retkelle.   

 

Klubiin liittyi kauden aikana 5 uutta jäsentä, joista kaksi klubimme ensimmäiset naisjäsenet. Täten 

tavoitteena ollut naisjäsenyys toteutui klubissamme.  

 

Klubi lunasti yhden PHF – arvon, toinen PHF – arvo saatiin tunnustuksena klubimme hyvästä 

toiminnasta. 

 

Klubimme hankki yhdessä Tuusula-Hyrylä-klubin kanssa 1300 € hintaisen elektronisen pianon 

Tuuskotoon sen asukkaiden ja henkilökunnan käyttöön ja virkistykseen.  Piano luovutettiin 

Tuuskodossa 26.2.2013 järjestettyssä ”Ruusulan avajaiset” tapahtumassa. Klubimme edustajat 

tapahtumassa olivat Juha Laine-Ylijoki ja Ilkka Ertimo. Tapahtuma sai myös julkisuutta 

paikallislehdissä. 

 

Klubille hankittiin noin 130 € hintainen ”irtokovalevy”, jolle klubimme sähköinen arkistotullaan 

tallentamaan. Klubin I-sihteeri tallentaa kovalevylle säilytettävän materiaalin kuten pöytäkirjat, 

läsnäolot ja muun kirjeenvaihdon koko Rotaryvuoden ajalta. Kovalevy siirtyy sihteeriltä toiselle 

tehtäväkierron myötä.    

 

Mexicosta vaihto-oppilaana oli Mauricio Gimenez. Vaihto-oppilas vieraili klubin kokouksissa sekä 

piti oman esitelmänsä 24.4.2013 aiheena oli oman kotikaupunkinsa. 

 

Eräs valitettava vuoden aikana tapahtunut episodi liittyi korealaisten Rotareiden vierailuun Keski-

Uudellamaalla. Valitettavasta informaatiokatkoksesta johtuen klubimme joutui osallistumaan 

vierailun kustannuksiin kaksinkertaisella osuudella muihin alueen klubeihin verrattuna. Vaikkei 

syitä ja tapahtumien kulkua ole tarpeen tarkemmin selvittää, eräänä syynä tapahtumaan on piirin 

myöhäinen herääminen korealaisten vierailuun ja sen myötä viime hetkellä annettu 

toimenpidevelvoite Keski-Uusimaan Rotaryklubeille. Tällaisen toiminnan tulisi olla pitkäjänteisesti 

siten suunniteltu, että vastuun kantavat klubit ovat riittävän ajoissa tietoisia 

isännöintivelvoitteestaan ja voivat siitä aiheutuvat kustannukset myös toimintavuoden budjettiinsa 

varata. Tämä viesti tulee saattaa piirin johdon tietoon.    

 

6. Järjestysmuoto, säännöt, tiedottaminen 

Järjestysmuotoon ja sääntöihin ei ole tehty muutoksia. 

 

Koska klubi suuntaa lahjoitusvaransa myös paikallisiin hankkeisiin, syksyn vuosikokouksessa 

päätettiin, että jäsenmaksun lisäksi kerätään 2 x 20 euron EREY –maksua (Every Rotarian Every 

Year). Rahat käytetään mm. nuorten syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämäntilanteen 

kohentamiseen. 
 

Klubin jäsenmaksuna on peritty 2 x 80 euroa.   
 

Kauden aikana perittiin ruokailumaksuna 15 €/kokous. Gustavelund peri ruokailusta 12,50 euroa. 

Lisäksi on peritty vierailuista 10 €, jos tarjoilu on ollut maksuton. 

 

Kauden päättyessä klubin talous oli vankalla pohjalla. 



4 
 

 

Klubin tiedotteet jaettiin viikoittain sähköpostitse. Tiedotteissa varmistettiin seuraavan 

viikkokouksen ohjelma sekä referoitiin lyhyesti edellistä kokousta. 

 

Viikko-ohjelma oli koko vuoden kirjallisena jaossa ja klubin internetsivuilla.  

 

 

Tuusulassa 27.11.2013 

 

 

Matti Koli 

past president 

 


