
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tuusulan Rotaryklubi ry:n toimintakertomus rotaryvuodelta 2020 - 2021 
 
Tuusulan Rotaryklubi ry täytti kaudella 2020 - 2021 50 vuotta.  
 
”Tuusulan Rotaryklubin perustava kokous pidettiin Tuusulan upseerikerholla 24.3.1971. Mukana oli 21 allekirjoittajaa. 
Kymmenen muuta oli antanut suostumuksensa. Näin klubiveljiä kertyi yhteensä 31. Klubin presidentiksi ensimmäiseksi 
kaudeksi ja jäljellä olevaksi rotaryvuodeksi valittiin majuri Lauri Suominen.” 
 
Kausi 2020 - 2021 alkoi hyvin poikkeuksellisesti maailmanlaajuisen korona-pandemian vuoksi. Edellisen kauden päätty-
mistä eli ketjujenvaihtotilaisuutta ei voitu viettää perinteisin menoin kesäkuussa lainkaan. Samoin edellisen kauden kevät-
kokousta ei voitu järjestää säännöissä mainitun aikataulun mukaisesti. Kausi 2020 - 2021 alkoi elokuussa edellisen kau-
den kevätkokouksella ja ketjunvaihtotilaisuudella. 
 
Toimihenkilöt kaudella 2020 - 2021 olivat: 
 
presidentti Sanna Kervinen 
varapresidentti Juha Jäntti 
tuleva presidentti Paula Kyrö 
edellinen presidentti Jukka-Pekka Pentikäinen 
1. sihteeri Jaan Herttua 
rahastonhoitaja Lauri Untamo 
2. sihteeri EI NIMETTY, hallituksen jäsenet tukevat sihteeriä tarvittaessa 
klubimestari Ilkka Mäkinen 
nuorisovaihtoasiamies Ulla Rosenqvist 
rotarysäätiöasiamies Timo Tähtinen 
 
Klubin jäsenet 
 
Toimintakauden aikana klubiin liittyi yksi uusi jäsen, jäsenmäärän ollessa toimintavuoden päättyessä 46 jäsentä ja yksi 
kunniajäsen. 
 
Viikkokokoukset ja muut tapahtumat  
 
Viikkokokouksia järjestettiin Tuusulan Gustavelundissa elokuun puolivälistä 18. marraskuuta asti, jonka jälkeen Tuusu-
laankin asetettiin pandemiasta johtuvat kokoontumisrajoitukset. Kokoonnuimme virtuaalisesti joulukuussa ja kevätkaudella 
noin kerran kuukaudessa. Virtuaalisiin kokoontumisiin saimme hyvin myös ulkopuolisia puhujia. Joulujuhlan korvasi joulu-
kuussa virtuaalinen kirja-aiheinen ohjelma. Kevätkaudelle suunnitellun saunaillan sijaan järjestettiin virtuaalinen tietokil-
pailu, joka liittyi koko kauden aiempaan ohjelmaan. Syyskaudella teimme yhden vierailun, kävimme tutustumassa Krapiho-
vin toimintaan ja herkkupöytään. 
 
Tuusulan Rotaryklubin 50-vuotisjuhlat   
 
Klubimme täytti 50 vuotta maaliskuussa 2021. Pandemiasta johtuen 50-vuotisjuhlia päätettiin siirtää seuraavalle kaudelle. 
 
Tuusulan Rotaryklubin historiikin toteutus pääsi mukaan Laurea Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhdeksi projektiksi. 
Historiikin toteutus alkaa yhdessä opiskelijoiden kanssa seuraavan lukukauden alussa, syksyllä 2021. 



 
Palveluprojektit 
 
Nuorisovaihto  
 
Kauden aikana nuorisovaihtoa ei toteutettu. 
 
Paikalliset projektit 
 
Paikallisia projekteja ei toteutettu koronapandemiasta 
johtuneiden kokoontumisrajoitusten vuoksi. 
 
Polio Plus 
 
Jatkoimme mukana Polio Plus –projektissa osana RI:n 
toimintaa. 
 
Stipendit 
 
Klubi ei jakanut keväällä 2021 stipendejä. 
 
Johtajuuden kehittäminen 
 
Uudet virkailijat osallistuivat keväällä 2021 piirin PrePETS 
ja PETS –koulutuksiin.  
 
Viestintä 
 
Klubin toimikaudella 2016 - 2017 uusittujen nettisivujen ja käyttöön otetun Facebook-sivuston toimintaa kehitettiin edel-
leen. Presidentti julkaisi viikkokokouksista sisältöä myös omissa some-kanavissaan. 
 
Klubin jäsenille tiedotettiin kokouksista ja muista tapahtumista viikoittain. Viestintään käytettiin sähköpostia, nettisivuja ja 
Facebookia.  
 
Kuvernöörin, Suomen Rotaryn ja Rotary Internationalin tiedotteet jaettiin jäsenistölle kiinnostavuuden mukaan ja tarvitta-
essa lyhennelminä.   
 
Hallinto 
 
Tuusulan Rotaryklubin jäsenmaksun suuruus rotaryvuodelta oli 2 x 80 euroa. Tämän lisäksi jäsenet maksoivat 2 x 20 eu-
roa paikallisprojektimaksua. Jokainen maksoi ruokailunsa suoraan Gustavelundin ravintolaan itse. Arpajaisrahaa kerättiin 
1 €/ kokous/ osallistuja. Tuusulan Rotaryklubin pankkiasiat siirrettiin Nordeasta Osuuspankkiin edellisen toimintavuoden 
aikana, mutta Nordean tili lopetettiin vasta toimintavuoden 2020 - 2021 aikana. 
 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa.  
Sääntömääräinen, kaudelta 2019 - 2020 siirretty kevätkokous pidettiin 18.8.2020. 
Kauden 2020 - 2021 sääntömääräinen syyskokous pidettiin 28.10.2020. 
Kauden 2020 - 2021 sääntömääräinen kevätkokous pidettiin etäyhteydellä 26.5.2021.  
 
Kevätkokouksessa päätettiin kahdesta lisäyksestä yhdistyksen sääntöihin: 
Sääntöjen kohtaan 7: Hallitus voi erikseen antaa rahastonhoitajalle, hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle oikeuden kir-
joittaa yhdistyksen nimi yksin. 

Sääntöjen kohtaan 8: Klubin kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai klubin kokouksen niin päättäessä myös postitse 
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Lisäysten tarkoituksena oli sujuvoittaa yhdistyksen talousasioiden hoitamista (kohta 7) sekä mahdollistaa kokousten pitä-
misen myös pandemian jälkeisenä aikana etäyhteyksiä hyödyntäen (kohta 8). 

  

Piirikuvernööri Sakari Karjalainen vierailu klubissamme 18.11.2020. 


