
Rotaryvuosi 1978–79, presidentti Arvi Mustala 

      Arvi Mustata ja Eeva Riissanen 

 

Presidentti Arvi Mutaian rotaryvuoden alkaessa heinäkuussa kirjailija Eino Leinon syntymästä oli kulunut 

100 vuotta. Tämä tiety Li vauhditti kulttuuriharrastuksia klubissa. Sibeliuksen muistoa vaalittiin viemällä 8. 

12. 1978 intercityjuhlan aikaan kukkalaite hänen haudalleen. Pari päivää aikaisemmin käytiin Tuusulan 

sankarihaudalla. Kulttuuria täydensi Kauko Holma esittelemällä valokuvia Tuusulasta vuodelta 1912. 

Kiinnostus alueen rotaractiin lisääntyi selvästi. Syntyi kahden miehen komitea asiaa valmistelemaan. 

Hallitus käynnisti uuden sääntöluonnosehdotuksen valmistelun, "arkkitehtinä" Jonna Riissanen. Sittemmin 

valmistunut luonnos käsiteltiin, hyväksyttiin ja painettiin. 

Vuosi vaihto- ja stipendihakemuksia ilmaantui. Kerättiin varoja myös Rotarysäätiölle, jonka pyrkimyksenä 

silloin oli mm. 1500 ulkomaille suuntautuvan opiskelupaikan järjestäminen. Naapuriklubien kanssa 

yhteisesti ponnisteltiin, jotta päästäisiin 300 %:n klubiksi- ja meidän vuoromme, kun oli, saisimme veli 

Seppo Salmisen PF- rotariksi. Vertailun vuoksi mainittakoon, että piirissämme oli näinä aikoina joitakin 800 

%:n klubeja. 

Veli Esko Joensuu toi kokouskäyttöön Norsu-lippaan. Siitä alkoi pysyvä projekti, jolla kerättiin rahaa 

kehitysvammaisille Tuusulassa. Tuusula-kortista ryhdyttiin suunnittelemaan uutta "paikkaamisvälinettä" 

klubin käyttöön. Varsin tärkeä projekti oli piirinkin kannalta rotarytietousinstituutin järjestäminen 

Tuusulassa 14. 10. 1978. Govemor Lars Zilliacuksen mukaan klubimme onnistui vaativassa tehtävässään 

erinomaisesti. Järjestelyistä meidän puoleltamme vastasivat mm. veljet Riissanen, Turunen, Mustata, 

Niinivaara, Tyllilä ja Kosunen. Yhteiskuntapalvelun alalla ryhdyttiin suunnittelemaan varsin laajaa projektia 

"Tuusulan vihreät raitit" sekä "Pro Tuusulanjärvi" -ohjelmaa. 

Kesäkokouksissaan veli Tyllilä kertoi pyöräretkistään Lapissa, veli Kostiainen taas junioripurjehduksen 

noususta Suomessa. Risto Lemmelä keskittyi vesihuoltoon ja Päijänne-tunneliin. Esitelmiä pidettiin Egyptin 

ja Israelin rauhanneuvotteluista kansainvälisen Fordin toimitusjohtajan erottamisesta 32 palvelusvuoden 



jälkeen USA:ssa, maatalouden vaikutuksesta vesien saastumiseen, työvoimailmapiiristä, YK-liitosta, Keravan 

intercitytilaisuudesta ja klubi kokouksesta Tansaniassa. 

Veli kauppaneuvosta Tauno Valoa onniteltiin eduskuntapaikasta. Vastauspuheenvuorossaan huomion 

kohde kertoi "yksityisen ammatinvalinnanohjaajansa" kehottaneen häntä vaihtamaan ammattia. Veli oli 

ottanut neuvosta vaarin ja muuttunut soramiehestä täyspäiväiseksi kansanedustajaksi "sirottelemalla soraa 

eräisiin tunnettuihin rattaisiin." 

Johtajuuden ongelmista kuultiin vierailuesitelmä. Sen pohdintaa jatkettiin sisarten kanssa tammikuussa 

1979 Tampereella hotelli Rosendahlissa pidetyssä seminaarissa. Akuuttisista asioista informoitiin 

asiantuntijain voimin. Mm. Chicagon suuresta DC-10:n lentoturmasta veli Seppo Saaria toi esiin 

ammattimiehen näkökulman. 
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