
TUUSULAN ROTARYKLUBIN TOIMINTAKERTOMUS 2013-2014 
 

1. Toimintavuosi 

Vuosi oli Tuusulan Rotaryklubin 43 toimintavuosi. 

Viikkokokouspaikkana oli kokoushotelli Gustavelund. 

 

2. Klubin hallinto 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2013-2014 oli seuraava : 

 ¤ Presidentti   Juha Laine-Ylijoki 

 ¤ 1. varapresidentti Ilkka Ertimo 

 ¤ 2. varapresidentti Matias Korkiavuori 

 ¤ Past presidentti  Matti Koli 

 ¤ 1. sihteeri   Markku Ilvesmäki 

 ¤ 2. sihteeri   Harri Lipasti 

 ¤ 1. klubimestari  Pentti Vuori 

 ¤ 2. klubimestari  Jari Haavisto 

 ¤ Rahastonhoitaja  Risto Rämö 

 ¤ Nuorisovaihtoasiamies Ilkka Mäkinen 

 ¤ Rotarysäätiöasiamies Raimo Virtanen 

 ¤ It-vastaava  Antti Havulinna 

 

Vuoden aikana tehtiin klubin organisaatioon muutos, jonka perustelut ovat liitteessä 1. 

Perustimme seuraavat uudet virat: 

 ¤ assistant nuorisovaihtoasiamies 

 ¤ assistant rotarysäätiöasiamies 

 ¤ kolmas klubimestari 

 ¤ assistant it-vastaava 

Tavoitteena nuorten jäsenten parempi tutustuminen Rotaryliikkeen maailmanlaajuisiin 

tavoitteisiin ja eettisiin arvoihin. Samoin klubin omat toiminnot tulevat tutuiksi ennen 

presidenttikauden alkamista. 

Tehty muutos lienee ensimmäinen rotarymaailmassa. 

 

3. Jäsenistö 

Rotaryvuoden alussa klubiin kuului 44 jäsentä ja vuoden päättyessä jäseniä oli 47. 

Lukuihin sisältyy kunniajäsenenä Jaakko Pentikäinen. 

Klubin 22. PHF-arvo myönnettiin ja  luovutettiin Heikki Sikiölle. 

 

4. Klubikokoukset 

Kokousten lukumäärä syyskaudella oli 20 ja kevätkaudella 21. 

Aloitimme tiiviimmän yhteistyön Tuusula-Hyrylä klubin kanssa. Tavoitteena nimek- 

käiden esiintyjien ja suuremman kuulijakunnan saaminen viikkokouksiin. Järjestimme 

syksyllä 8 ja keväällä 7 yhteiskokousta. Samalla lisäsimme avec `ien mukanaoloa. Avec 



kokouksia oli syksyllä 6 ja keväällä 11 kappaletta. Yhteiskokouksilla oli selvä vaikutus 

läsnäoloprosenttiin ja saavutimmepa helmikuussa ennätykseksi 83.5 %. 

 

Historian siipien havinaa oli ilmassa 16.4.14 kun hallitus ensi kerran klubin historiassa 

piti ns. ” built-in ” kokouksensa. 

 

Governor Ilkka Torstila ja apulaisgovernor Matti Taipale vierailivat klubissamme 16.10. 

Rakentava ja positiivinen palaute lämmitti mieltämme. 

 

Omien jäsenten sekä vierailijoiden pitämät ohjelmat olivat poikkeuksetta mielenkiintoi- 

sia ja ajatuksia herättäviä. Seuraavat kohokohdat on silti syytä erikseen mainita : 

 ¤ 2.10.13 kuulimme STX Finlandin hallintojohtajan Pasi Merikallan esitelmän 

    Suomen laivanrakennuksen historiasta ja nykyhetken haasteista. Esitelmöitsijän 

    pitkä kokemus Rauma-Repolan/ Masa Yardsin ja STX `n taipaleesta oli vertaan- 

    sa vailla. 

 ¤ Mieleen painui myös veljien Ilkka Ertimon ja Lasse Korpin yhteisesitelmä 

    Rotaryliikkeen eettisestä perustasta 8.1.14. Esitys oli niin ansiokas, että jokaisen 

    tulevan rotaryn soisi kuulevan sen. 

 ¤ Konserttimme 8.2.14 keräsi 80 kuulijaa Rantatien Galleriaan. Seppo Hovi, 

    Angelika Klas, Pentti Lasanen ja Pekka Sarmanto saivat huikean esityksensä 

    jälkeen hyvin ansaitsemansa palkinnot. 

 ¤ 2.4.14 saapui vuorineuvos Jorma Eloranta kertomaan miksi Suomi nyt on niin 

    syvällä ja miten nousu voisi tapahtua. Kuulimme suoraa puhetta ilman poliitik- 

kojen ympäripyöreää liirumlaarumia. Kuten sihteerimme Markku totesi, ” 

poissaolijat jäivät paljosta paitsi ”. 

 

Muu ohjelma 

 

Osallistuimme Rotarytilaisuuksiin seuraavasti : 

 ¤ Piirineuvottelu  presidentti 

 ¤ Pre-PETS   Ilkka Ertimo ja Harri Lipasti 

 ¤ PETS   Asta Juntunen, Pentti Vuori ja Ilkka Ertimo 

 ¤ Rotarysäätiöseminaari  Raimo Virtanen, Jukka-Pekka Pentikäinen ja 

     Ilkka Ertimo 

 ¤ Piirikokous ja 

    Piirikonferenssi  Pentti Vuori 

 

Klubin hallitus kokoontui kauden aikana 7 kertaa. 

 

Vuosikokous pidettiin Gustavelundissa 27.11.2013, 16 jäsenen läsnäollessa. 

 

 



Pikkujouluperinnettäkin muutimme siten, että vietimme Joulujuhlaa yhdessä 

Tuusula-Hyrylä klubin kanssa 12.12.13 Gustavelundissa. Ulla Rosenqvist ja 

Hannu Hartala vastasivat lämminhenkisestä ja onnistuneesta tilaisuudesta. 

 

Arvokas ketjunvaihtotilaisuus pidettiin 11.6.14. 

 

5. Muu Toiminta 

 

Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret projektia jatkettiin tänä vuonna Tuusulan seura- 

kunnan kanssa. Olimme mukana kahdessa tapahtumassa Ilkka Ertimon ja presidentin 

myötä. Ilkka vei kolme nuorta pizzeriaan ja presidentti veti metsänsiivous ja 

puunkaatoprojektin. Jatkosuunnitelmat ovat valmiina tulevalle rotaryvuodelle. Mukaan 

tarvitaan lisää klubimme jäseniä. 

 

Osallistuimme kahteen budjetin ulkopuoliseen piirin järjestämään projektiin. Lasten- 

sairaalakonserttiin lunasti liput klubi, mutta Thaimaan tulvauhrien auttaminen sujui 

hallituksen jäsenten omien lompakoitten avaamisella. 

 

Klubillamme oli tänä vuonna vuoro lähettää vaihto-oppilas. Reipas ja esiintymiskykyi- 

nen nuori, Hanna Simola, kävi esittäytymässä 4.6.14. 

 

6. Järjestysmuoto, säännöt ja tiedottaminen 

 

Järjestysmuotoon ja sääntöihin ei tehty muutoksia, mutta klubin rekisteröityminen 

aloitettiin ja saadaan päätökseen seuraavan rotaryvuoden aikana. 

 

Vuosimaksuna on peritty 2x80 € ja sen  lisäksi 2x20 € Tuusulan syrjäytymisvaarassa 

olevien nuorten auttamiseksi. 

Vuoden aikana perittiin ruokailumaksuna 15 € / ateria. 

Vierailuista on peritty 10 €, jos tarjoilu on ollut maksuton. 

 

Kauden päättyessä klubin talous oli vankemmalla pohjalla. 

 

Ennen kokousta tapahtunutta tiedotusta tehostettiin ja tiedotteissa varmistettiin 

seuraavan viikkokokouksen ohjelma, sekä referoitiin edellisen kokouksen anti. 

 

 

Tuusulassa 11.11.2014 

 

 

Juha Laine-Ylijoki 

past presidentti 



 

 


