
Rotaryvuosi 1980–81, presidentti Esko Joensuu 
 

Rotaryvuosi 1980–81 alkoi presidentti Esko Joensuun ja kahden huomattavan urheilutapahtuman 

merkeissä. Heinäkuun toisen kesäkokouksen alkaessa veljet Haukkavaara ja Tyllilä olivat alottaneet 

Tuusulan järviuinnin. Ja seuraavan meetingin alkaessa olivat kesäolympialaiset täydessä käynnissä sekä 

suomalaisten menestys hätkähdyttävä. 

Kun Krapin lainapiirongin avaimet olivat jatkuvasti kateissa, päätettiin, että oma arkistokaappi on 

vihdoinkin saatava. Kalustetehtailija Vilho Kosunen otti projektin. Niinpä 24. 9. 1980 meillä oli vihdoinkin 

käytössämme oma kaappi. Nyt ajateltiin myös asiakirjojen arkistoinnissa havaittujen puutteiden 

korjaantuvan. Täten "säädettiin ohjeet säilöntää varten", ja entisiltä virkailijoilta piti kerätä vanha 

historiallinen tieto talteen. 

Läsnäolotilasto poukkoili laidasta toiseen. Presidentin velvoittavien puhuttelujen ansiosta saatiin tilastoihin 

jossain vaiheissa jopa 25 100 %:n veljeä. 

Kesäkuussa 1981 vietettiin klubimme 10-vuotista juhlaa. Siinä IW-sisaremme olivat järjestelyissä mukana. 

Kävimme visiitillä Keravan klubin 25- vuotis- ja Yli-Keravan 5-vuotisjuhlissa. Perinteinen Sibelius-intercity 

tilaisuus vietettiin tällä kertaa Järvenpään kirkossa. Munkkivuoren rotaryklubilta alkoi tulla vuosittaisia 

kutsuja itsenäisyyspäivän viettoon Kalastajatorpalle. Jotkut veljet osallistuivat myös näihin tilaisuuksiin. 

Omassa pikkujoulussamme oli yhteensä 70 veljeä, sisarta, lasta tai stipendiaattia. Siellä nautittiin 

kulttuuripitoisesti mm. Kostiaisen puhallinorkesterin soitosta ja poikien keijukaisryhmän "suloisista" 

tanssiesityksistä. Harjaantumiskoulua muistettiin lahjoin ennen joulua. Kummi Viljo Napolaa käytettiin 

onnittelemassa hänen 70-vuotispäivänään. 

Vaihto-oppilas- ja stipendiaattitoiminta oli muodostunut varsin vilkkaaksi. Se antoi väriä kirjeenvaihdon ja 

vierailujen muodossa. Kustannusten nousua se edelleenkin merkitsi. Suomessa oleskeleville maksettiin 

kuukausirahaa. Heille kustannettiin suomen kielen opiskelu Helsingin yliopistossa jne. Georgia-stipendin sai 

toimintavuonna Juhani Antero Salminen. 

Veli Riissasen asiantuntemuksella käsiteltiin sääntömuutoksia. Yhdyttiin talousneuvos Yrjö Soramiehen 

governorehdokkuuteen. Veli Riissasen kehotuksesta päätettiin nostaa PF-osuus 500 %:iin. Governorin 

kehoituksesta tuettiin australialaista vaihto-oppilasta, jonka koti oli tuhoutunut tulipalossa kotimaassaan. 

Yhteistyötä PF-maksuista naapuriklubien kanssa ei enää haluttu jatkaa. Kaunialan avustustoiminta oli 

edelleenkin ohjelmassa. Veli Salminen oli ollut mukana tilaisuudessa, jossa PF-mitali luovutettiin presidentti 

Urho Kekkoselle. 

Tuusulanjärven rotaract-klubi perustettiin maaliskuussa 1981 naapuriklubien kanssa, tiiviin yhteistyön 

jälkeen. Presidenttimme oli yksi perustamisasiakirjan allekirjoittajista. 

"Vihreät raitit" oli ollut käynnissä jo pari vuotta. Koko paikkakunta oli ottanut asian omakseen. 

Projektikokouksissa saattoi olla 51 yhteisöedustajaa. Istutuskohteita oli inventoitu 75 kappaletta. Kesällä 

pidettiin istutustalkoita, joissa veljiäkin oli mukana. 

 

S.32–33 


