
Rotaryvuosi 1982–83, presidentti Matti Wikman 
 

 

Hallituksen kokous 1983 Keski-Uusimaassa, vas. Timo Turunen, Matti Wikman, Pentti Pesola, Ari Karvonen, 

Auvo Kantola ja Reijo Niinivaara. 

 

Presidenttinä oli Rovaniemen suunnasta aikanaan etelään muuttanut monipuolisuusmies Matti Wikman; 

ylitarkastaja, lentokenttämies, evl. evp., valokuvaaja, filmaaja. Hän sai perinnöksi toteutumattomia 

projekteja. Niitä osin jatkettiin tai jätettiin edellisen hallituksen loppuunsaatettaviksi. 

Rotaryvuosi alkoi varsin kesäisissä tunnelmissa. Risto Lemmelä toi viirin vuonojen mailta Norjasta. Teuvo 

Tyllilä selvitteli - jälleen mukana olleena - Sulkavan soutua. Risto Wahlberg kommentoi vaihto-

oppilastilannetta. Ahti Haukkavaara toi terveisensä syvänmerensukelluksesta Korfulta, kesävieras Bill Darrel 

Aritzonasta sekä istuva presidentti Rovaniemeltä. Järvenpään klubin haaste "Suomi juoksee" - viestiin 

otettiin nyt vastaan. Edellisen rotaryvuoden "reissukomitea" elvytettiin henkiin. Se suunnitteli jälleen 

Haapasaaren retken Kotkan edustalle Laila ja Lassi Iharvaaran kesämaisemiin. Osa osallistujista tuli maitse, 

toiset omilla veneillään ja Niinivaarat pienkoneellaan Kymin kentän kautta. 

Vuoden aikana vierailtiin tietenkin Vantaan lentoaseman laajennetuissa tiloissa, opasteen "Viralliset 

vierailut" kautta. Siellä isäntänä oli presidentti. Posti- ja telehallituksessa pidettiin teleneuvottelu Mikkelin 

rotaryklubin kanssa ja tutustuttiin senhetkiseen uusimpaan tiedonvälitykseen. Veli Kuusisto oli täällä 

isäntänä. Maaliskuussa käytiin katsastamassa veli Kantolan opastamana Keski-Uusimaan uusia toimitiloja. 

Tavanomainen laskiaishiihto oli Taistelu koululla, jonka päätteeksi eversti Hannu Särkiä vei hetkeksi 

vieraitten ajatukset historian vauhdikkaaseen maailmaan. 

Oltiin mukana Keravan järjestämässä Sibelius-juhlassa, jonne naapuriveli Lauri Laitakari kävi oikein 

virallisesti kutsumassa. Osallistuttiin kansainvälisen rotaryleirin järjestämiseen kesällä yhdessä Järvenpään, 

Keravan ja Hyvinkään klubien kanssa. Klubimme lähetti Ilkka Väisäsen näkövammaisten vaihdon puitteissa 

Norjaan. Osallistuttiin Norjan Madelaineklubin näkövammaisprojektin avustamiseen. 



Matti Korppi-Tommolan aloitteesta toteutettiin osaltamme haastetta "Kaivo Zimbapween". Samoin oltiin 

mukana Kirkon ulkomaan avussa sekä rotaryliikkeen yhteisessä projektissa nenä- ja kurkkuklinikan 

saamiseksi Kilimanzarolle. 

Rotaryvuoden aikana kaksi nestoriamme Kauko Holma ja Viljo Puustjärvi saavuttivat kunnioitettavan 70 

vuoden ikäpaalun. Ensimmäinen klubimestarimme perustamisvuodelta Jaakko Pentikäinen vietti mm. 50-

vuotispäiviään maaliskuussa. Veli Pertti Mankki kutsui saman aihepiirin ympärille rotaryt kotiinsa joulun 

aatonaattona. 

Syyskuussa vieraili klubissamme govemor Martti Mäkelä ja kaksi vaihtooppilasta. Nuorista toinen - Megan 

Mack kävi vielä tammikuussa 1983 ennen lähtöään hyvästelemässä veljespiiriämme sekä lahjoitti meille 

australialaisen kokousnuijan. 

 

 

Eero Lehti ja Ari Karvonen vuosijuhlassa Torpalla. 
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