
Tuusulan Rotaryklubi ryn toimintakertomus rotaryvuodelle 2015-2016 

 

 
Rotary Internationalin presidentin, K.R. Rawindan teema  vuodelle 2015-2016 oli, 

” Ole lahja maailmalle ”. 

 

1. Toimintavuosi 

Vuosi oli Tuusulan Rotaryklubi ryn 45 toimintavuosi. 

Viikkokokouspaikkana kokoushotelli Gustavelund. 

 

2. Klubin hallitus 

Hallituksen kokoonpano oli seuraava : 

¤ Presidentti   Juha Laine-Ylijoki 

¤ 1. varapresidentti Veli-Erkki Wäre 

¤ 2. varapresidentti Harri Lipasti 

¤ Past presidentti  Ilkka Ertimo 

¤ 1. sihteeri   Pentti Vuori 

¤ 2. sihteeri   Asta Juntunen 

¤ 1. klubimestari  Tuula Kock 

¤ 2. klubimestari  Jukka Havia   toimihenkilö 

¤ 3. klubimestari  Klaus Winqvist  toimihenkilö 

¤ Rahastonhoitaja  Risto Rämö 

¤ Nuorisovaihtoasiamies Ilkka Mäkinen 

¤ Avustava NVA  Ulla Rosenqvist  toimihenkilö 

¤ Rotarysäätiöasiamies Raimo Virtanen 

¤ Avustava 

   rotarysäätiöasiamies Jukka-Pekka Pentikäinen toimihenkilö 

¤ It-vastaava  Antti Havulinna  toimihenkilö 

¤ Tiedottaja   Matias Korkiavuori toimihenkilö 

 

Klubin hallitus kokoontui rotaryvuonna 3 kertaa, jonka lisäksi 

pidettiin 4 ns. meilikokousta. 

 

3. Jäsenistö 

Rotaryvuoden alussa klubiin kuului 47 jäsentä ja vuoden päättyessä jäseniä 

oli 49. Tulos on Tuusulan klubia mairitteleva, koska koko piirin 1420 

nettolisäys edellisenä vuonna oli 2. 

Ketjunvaihtotilaisuudessa  presidentti yllätettiin täydellisesti luovuttamalla 

hänelle toistamiseen PHF mitali, nyt safiirin kera. Tämä oli klubin 24. PHF. 

 

 



 

 

4. Klubikokoukset 

Kokousten lukumäärä syyskaudella oli 19 ja kevätkaudella 23. 

Jatkoimme yhteistyötä Tuusula-Hyrylä klubin kanssa. Tavoitteena oli edelleen 

nimekkäiden esiintyjien ja suuremman osallistujamäärän saaminen kokouksiimme. 

Järjestimme syksyllä 11 ja keväällä 4 yhteiskokousta, joiden lisäksi yhden Inter- 

City kokouksen. Saadun palautteen mukaan ensi vuonna yhteiskokousten määrää 

tulee laskea, jottei klubin omaleimaisuus laskisi. Naapuriklubi koki haitalliseksi 

myös sen, että he joutuivat liian monta kertaa muuttamaan vakiokokouspäiväänsä. 

Avec kokouksia oli syksyllä 7 ja keväällä 12. Vuoden paras läsnäoloprosenttimme 

oli 81,6. 

DG Ritva Heinonen ja AG Hannele Kauranne vierailivat klubissamme 9.12 2015. 

 

Omien jäsenten, sekä vierailijoiden pitämät esitelmät olivat poikkeuksetta mielen- 

kiintoisia ja ajatuksia herättäviä. Seuraavat kauden kohokohdat on silti syytä erik- 

seen mainita : 

 ¤ 19.8. kokouksessa entiset ja jo aikoja sitten kotiutuneet vaihto-oppilaamme 

    Lotta Nakari, Susanna Mesiä ja Timo Sirola kertoivat mielenkiintoisista ja 

    positiivisista tuntemuksistaan vuosivaihdossa. Muun muassa Susannan ura- 

    valinta on peräisin vaihtoajalta Alaskasta. 

 ¤ Yllättävän monelta oli käynti Mannerheim museossa Helsingissä jäänyt 

     tekemättä. 

    Vierailimme siellä 9.9. ja monta uutta mielenkiintoista yksityiskohtaa ja 

    tietoa rikkaampana palasimme Tuusulaan. Bussimatkallamme toivotimme 

    myös uuden jäsenemme, Lauri Untamon, tervetulleeksi joukkoomme. 

 ¤ Yritysvierailu Tikkurila Oyj ` ssä 30.9. oli hyvin järjestetty, informatiivinen 

    tapahtuma onnistunutta viinienvalintaa myöten. 

 ¤ 9.3.2016 kokouksessa Tuula Kock esitti mielenkiintoisen katsauksen tervey- 

    veydenhuoltomme digitalisointiin. Tuula oli tapansa mukaan paneutunut 

    aiheeseen perusteellisesti. Lääkärin näkökulma oli mielenkiintoinen, koska 

    samalla saimme järjestelmää käyttävän ja asiakkaan ” vinkkelin ” yhdessä 

    esitelmässä. Kysymykseen järjestelyvastuullisten sotealueiden oikeasta mää- 

    rästä, totesi Tuula, että kaikki luvut 5-18 edustavat järkyttävän suurta paran- 

    nusta nykyiseen 200-300 vastuulliseen tahoon. 

 ¤ Saimme 30.3. pidettyyn Inter City kokoukseemme valtionvarainministeri 

    Alexander Stubbin puhujaksi ja ennätyslaajan kuulijakunnan Gustavelundin 

    auditorion lehtereille. Avoin, selkeä ja asiantunteva esitys valtiontalouden 

    tilaan ei jättänyt ketään epätietoiseksi tilanteemme haasteellisuudesta. 

 ¤ Perinteisen saunaillan pidimme tänäkin vuonna 25.5. Krapin savusaunalla. 

 ¤ Ketjunvaihto, jossa presidentti luovutti vetovastuun Veli-Erkki Wäreelle 

             15.6. Vapauden koitettua väistyvä presidentti totesi lopuksi 



    ” nyt tuli Orpo olo – kaikki näyttäisi olevan mahdollista, mutta ei minkäänlaista 

    tietoa, mitä pitäisi tehdä ”. 

 

Muu ohjelma 

 

Osallistuimme rotarytilaisuuksiin seuraavasti : 

 ¤ 10.10.2015  Ylikeravan Rotaryklubin 40v juhla Harri Lipasti 

 ¤ 24.10.    Jäsenyysseminaari   Veli-Erkki Wäre 

 ¤ 24.10    Piirin syyskokous   presidentti 

 ¤ 5.11.    Rotarysäätiökoulutus   presidentti 

 ¤ 7.12.    Kynttilöiden poisto sankari- 

      haudoilta     presidentti Avec 

 ¤ 10.2.2016    PrePETS     Asta Juntunen, V-E Wäre, 

         presidentti piti esitelmän 

         presidentin tehtävistä 

 ¤ 12. 3.    PETS     Asta Juntunen, V-E Wäre 

 ¤ 12.3.    D1420 piirineuvottelu   Asta juntunen, V-E Wäre 

 ¤ 16.4.    Piirikonferenssi    Seppelpartion muodostivat 

         Ulla Rosenqvist, Ilkka Ertimo, 

         presidentti 

 ¤ 11.5.    D1420 jäsenyys ja viestintä 

      seminaari     Veli-Erkki Wäre 

 

5. Muu toiminta 

Syrjäytymisvaarassa / erityisnuoret projektia jatkettiin edellisten vuosien tapaan. 

Nuorisotoimikunnan puhenjohtajana jatkoi Ilkka Ertimo ja toimintaan ovat lisäksi 

osallistuneet Asta Juntunen, Jaan Herttua, Risto Rämö, Klaus Winqvist ja presidentti. 

 

Aloitimme myös ns. Gustavelund projektin, jossa klubi vastaa tiettyjen 

Gustaveluntapahtumien yhteydessä narikkapalvelun sujumisesta. Tulot käytetään 

nuorisotyön rahoittamiseksi. Ensimmäisessä tapahtumassa ” narikkamestareina ” 

toimijat olivat Lasse Korppi ja presidentti. 

 

Rotaryn nuorisovaihtoon osallistuimme lähettämällä kesävaihtoon Wilma Tiippanan 

ja vuosivaihtoon Juhana Aaltion. Juhanan vastaoppilaaksi saamme Baijerista, Saksasta 

Sofia Moosmullerin syksyllä 2016. 

 

6. Järjestysmuoto, säännöt ja tiedottaminen 

Muutimme kokousaikaa siten, että ruokailu alkaa kuten ennenkin 17.30, mutta päättyy 

vasta 18.15, jotta päivänpolttavat keskustelut saadaan käytyä rauhassa. 

 

Klubin toimintaohjeisiin tehtiin seuraavat muutokset : 



 ¤ PHF- arvoa voidaan maksaa vain niinä vuosina, jolloin klubilla ei ole vaihto- 

    oppilaskuluja. 

 ¤ Vakavan sairastumisen sattuessa klubin hallitus, tiedon saatuaan, vapauttaa 

    jäsenen ns. pakollisista maksuista. Vapauttamispäätös tulee uudistaa puoli- 

    vuosittain. 

 

COL ( council of legislation ) uudet merkittävät päätökset puhuttivat laajasti jäsenis- 

töä. Päätökset tulevat voimaan 1.7.2016. 

 

Vuosimaksuna on peritty 2x80€ ja sen lisäksi 2x20€ nuorisotyöhön. 

Vuoden aikana perittiin ateriamaksuna 15€/ ateria 

 

Vuoden päättyessa klubin talous on vankalla pohjalla. 

 

Presidentti jatkoi ennen kokousta tapahtuvaa tiedottamista, jolloin myös referoitiin 

edellisen kokouksen antia. 

 

 

 

Tuusulassa 24.9.2016 

 

 

 

Juha Laine-Ylijoki 

past presidentti 

 

 

 

    

 

 

 

 


