
Vuosi 1972–73, presidentti Heikki Korppi-Tommola  
 

Rotaryvuonna 1972–73 tuli monia uusia toimintamuotoja varsinaisen klubitoiminnan rinnalle. Joissakin 

ohjelmissa havaitaan syntyneen traditionaalisia piirteitä. Monet toiminnot alkoivat selvästi kytkeytyä 

paikallisiin ja alueellisiin asioihin. Kulttuuriperinteitä vaalittiin. Presidenttinä oli tuolloin Heikki 

KorppiTommola.  

Vuoden klubiohjelma laadittiin nyt painettuun taskukokoon, mikä mahtui täyteläisempäänkin lompakkoon. 

Läsnäolotilasto alkoi kaunistua. Vuoden keskiarvoprosentiksi tuli 81,9. Joitakin alkoivat kiinnostaa 

vapaamuotoiset perhekesäretket - vaikkapa Vehkalahdelle jne. Jotkut taas pistäytyivät esim. Lontoossa, 

jopa kolmessakin klubissa samalla matkalla. Sitten vaan ihmeteltiin "alkuasukkaitten" tapoja; "Jokaisessa 

otettiin alkupaukut ja laulettiin virsi." Ensimmäinen viirikin tuli luovutetuksi Lontooseen ja vasta sitten 

pienempiin naapurikaupunkeihin. Viirejä myös tuotiin mm. "sotasaaliina" Brasiliasta-Olli Rahola. Mutta 

naapuriklubi Nurmijärvi oli huolissaan, kun Tuusulasta ei heillä käynyt vieraita. Kehottivat muistamaan 

myös "seitsemän veljeksen klubia!"  

Veljet pitivät tässä vaiheessa runsaasti esitelmiä omilta ammattialoiltaan. Ne lisäsivät yhteiskunnallisen 

kehityksen tuntemusta niin paikallisella kuin myös valtakunnallisella tasolla. Saatiin tietoa maataloudesta, 

teollisuudesta, kaupasta, kouluoloista, sotilasasioista, paikkakunnan ongelmista ja monista ajankohtaisista 

kysymyksistä ikään kuin etukäteisinformaatioina. Sopivina välipaloina tarjottiin rotarytietoutta.  

Ensimmäinen vuosijuhla vietettiin Taistelukoululla 22. 9. 1972 eversti ja rouva Sakari Rusaman 

isännöidessä. Tilaisuuteen oltiin kaikesta päättäen tyytyväisiä, mikäli pöytäkirjakommentteihin on 

uskomista; "Ne päättyivätkin vasta klo 2.30 viimeisen tyhjän lasin kolahtaessa nuijan asemesta pöytään". 

Tilaisuus "poiki" myös uutta kulttuuritietoutta. Veli Jorma Seitamo esitteli isänsä-silloisen kapteeni Eino 

Stelanderin -ja Eino Leinon välistä kirjeenvaihtoa sekä kirjailijan suhteita varuskuntaan, mikä tallennettiin 

Taistelukoulun historiallisiin arkistoihin.  

Naapuriklubien kanssa hyväksi yhteistoimintamuodoksi syntyi Sibelius juhla intercitytilaisuutena. Juhlassa 

8. 12. 1972 oli arvokasta kulttuuripitoista ohjelmaa. Klubimme nestori Kauko Holma piti vauhdikkaan ja 

vapaamuotoisen esityksen "Ainolan isännästä sekä Tuusulasta kaikkien taidealojen merkittävänä 

kokoontumis- ja asuinpaikkana vuosisadan alussa." Tietoa tuli kosolti Sollentunan kumrnikuntaklubi-

ajatusta yritettiin käynnistää. Se rajoittui kuitenkin lähinnä vierailukäynteihin klubikokouksissa, kuten 

nykyisinkin. Osallistuttiin jokavuotiseen Tuusulan Upseerikerhon järjestämään herrasmies kilpailuun. 

Teuvo Tyllilä ryhtyi "kuransseeraamaan" veljiä vuosittain toistuvilla kuntokausillaan. Tuettiin 

Tuusulanjärven Purjehtijain hankkeita. Aloitettiin lionsien ja rotareitten kesäiset purjehduskilpailut, joissa 

voitto tyynelläkin säällä yleensä kallistui rotareitten hyväksi.  

  

  

  

  

  

  



 

Suomi-juoksussa Teuvo Tyllilä keskellä.  

 

Annettiin tukea vanhuksille, kuuro- ja munuaistautiyhdistyksille, partiolaisille sekä Islannin 

tulivuorenpurkauksen vahinkorahastolle.  

Kellokosken Yhteiskoululla vietettiin samana vuonna ammatinvalintailta, jossa oli läsnä 80 oppilasta ja 

runsaasti veljiä heitä opastamassa. Kevättalvella oli ohjelmassa intercitykokous Keravalla. Klubin sadas 

"meeting" oli "pelkkää teatteria" Strindbergin "Kristiina" -esityksessä Kansallisteatterissa. Veli Jortikka juhli 

50-vuotistaivaltaan kaikessa hiljaisuudessa. Hän kuitenkin luovutti sen kunniaksi 50 mk klubin käyttöön ja 

kehoitti veljiä tekemään samoin. Veli Matti Korppi-Tommola aloitti rotary-joulukokoukset. Perinteisiksi 

muodostuivat vähitellen myös keväiset rotarit kirkossa - ohjelmat.  

Naisten toimintavuoden päättyessä heillä oli jälleen valmiutta esittää seikkaperäinen selvitys 

toiminnastaan. Kävi mm. ilmi, että veli Kauko Rytömaa oli vierailijana käynyt selostamassa sisarille "Miten 

vaimot saavat miehensä pitempään pidetyksi palvelukelpoisina."  

Kun govemor Palmgren tyytyväisenä syksyllä 1972 tarkasteli klubimme toimintaa, hän totesi, että 

"rotarytoiminta on kuin satamasta lähtevä laiva. Se ei koskaan saavuta määräsatamaansa. Työ jatkuu alati. 

Se laajenee ja kaunein saavutus siitä on Rotary Foundation. Siihen - joka tällöin klubimme osalta oli 100 % - 

tulee nyt kiinnittää huomiota."  
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