
TUUSULAN ROTARYKLUBIN TOIMINTAKERTOMUS 2010–2011 
 

1. Toimintavuosi 

Vuosi oli Tuusulan Rotaryklubin 40. toimintavuosi. Klubin viikkokokouspaikkana  

on ollut Krapi, jossa olemme vaihtelevasti kokoontuneet Ateljeerissa, Krapihovissa,  

tai Mankeliaitassa. 

 

2. Klubin hallinto 

Klubin hallituksen kokoonpano rotaryvuoteen 2010–2011 lähdettäessä oli seuraava: 

 - klubin presidentti  Heikki Sikiö 

 - tuleva presidentti  Tero Mustala  (eronnut 10 / 2010)  

 - varapresidentti  Matti Oksanen   

 - edellinen presidentti  Tapio Hietaniemi 

 - 1. sihteeri   Lasse Korppi  

 - 2. sihteeri   Matti Koli 

 - 1. klubimestari  Ilkka Ertimo 

 - 2. klubimestari  Markku Ilvesmäki 

 - nuorisovaihtoasiamies  Ilkka Mäkinen 

- rahastonhoitaja  Risto Rämö 

 - rotarysäätiön asiamies  Raimo Virtanen  

 - it-vastaava   Antti Havulinna 

 

3. Jäsenistö 

Tuusulan Rotaryklubiin kuului rotaryvuoden 2010–2011 alkaessa kaikkiaan 39 jäsentä, joista 

Jaakko Pentikäinen on kunniajäsen. 

Vuoden aikana klubiin liittyi yksi uusi jäsen ja siitä erosi kaksi jäsentä, joten rotaryvuoden 

päättyessä klubissa oli 38 jäsentä. 

Klubin nykyisistä jäsenistä 18 veljelle on annettu PHF-arvo. 

4. Kokoukset 

Rotaryvuoden 2010–2011 aikana pidettiin yhteensä 41 varsinaista viikkokokousta, joista 6 oli avec-

kokouksia. Heinäkuun kokouksia, jotka pidettiin Ateljeerissa, ei ole tähän lukuun laskettu.  

Governorin vierailu tapahtui 13.10.2010, jolloin governor Hannu Ervamaa ja apulaisgovernor  

Marja-Leena Talvitien vierailivat Ateljeerissa. 

 

Ohjelman mukaisia matkoja, vierailuja ym. tapahtumia oli seuraavasti: 

- Kesäteatteri Krapilla 11.8.209, avec (Päivänsäde, minä ja menninkäinen) 

- Suomen Lehtiyhtymän kirjapaino 8.9.2010 

- Seurakunnan Leirikoti, Rusutjärvellä 29.9.2010 

- Keravan Energian Biovoimala 17.11.2010 

- Itsenäisyyspäivän kirkko Tuusulassa 6.12.2010, avec 

- Vierailu Gustavelund’issa 19.1.2011 

- Teatteri Studio Pasila ( Next to Normal) 4.2.2011, avec 

- Autokorjaamo Hämäläinen Järvenpäässä 9.3.2011 

- Klubin 40-vuotisjuhla Taistelukoululla 8.4.2011, avec 

- Rantamo-Seittelin kosteikko, Intercity, 4.5.2011, avec 

- Keskon keskusvarasto, 11.5.2011 

- Saunailta, Krapi 25.5.2011 



- Klubin golf-kisa, 29.6.2011, avec; ensimmäisen kiinnityksen kiertopalkintoon 

kisan voittajana sai Raimo Virtanen 

 

Vierailevia luennoitsijoita oli kokouksissamme 12.  Lopuista ohjelmista vastasivat omat veljet. 

 

Viikkokokousten osallistumisprosentti oli 44 % ja 62 %:n välillä. Kokouksissa kävi omia veljiä 

yleensä 16 – 23.  

 

Heikki Sikiö osallistui klubin virallisena edustajana piirikonferenssiin ja piirikokoukseen 2. - 3.10. 

2010 Espoossa / Helsingissä. 

 

Lasse Korppi osallistui keväällä PETSiin ja piirineuvotteluun. 

 

Klubin vuosikokous pidettiin 24.11.2010 Ateljeerissa. 

 

Klubin hallitus kokoontui hallituskauden aikana 9 kerta ja yksi kokous pidettiin sähköisenä. 

 

Pikkujoulutilaisuudessa Mankeliaitassa 15.12.2010 hartauden piti kirkkoherra Ulla Rosenqvist ja 

musiikkivieraana naiskuoro Essut.  

 

Klubin 40-vuotisjuhlia vietettiin huhtikuun 8. päivänä Taistelukoululla, jossa vierainamme DG 

Hannu Ervamaa ja AG Marja-Leena Talvitie sekä naapuriklubien, Inner Wheelin, Tuusulan kunnan 

ja Keski-Uusimaan edustajat.  Tilaisuuden ohjelmasta vastasivat taiteilija Heikki Lund ja Tuusulan 

mieskuoron kvartetti.  Muisteluita klubin perustamisen ajoilta kertoi veli Raimo Manneri. 

 

Ketjunvaihto pidettiin Ateljeerissa 15.6.2010.  

 

Rotaryvuoden aikana klubimme jäsenille myönnettiin kaksi uutta PHF-arvoa, joista toinen, piirin 

myöntämä, luovutettiin veli Markku Riistamalle, joka vastasi usean vuoden ajan klubimme 

rotarisäätiöasioista.  Luovutus tapahtui erillisessä piirin tilaisuudessa.   

Toinen PHF luovutettiin ketjunvaihtotilaisuudessa klubimme rahastoa ansiokkaasti hoitaneelle / 

edelleen hoitavalle veli Risto Rämölle . 

 

5. Muu toiminta 

 

Klubimme lunasti yhden PHF -arvon lahjoittamalla 1000 $ (n. 700 €) Polio + rahastoon ja lisäksi 

piirin PHF. 

 

Klubimme lahjoitti Tuuskodon vanhusten käyttöön pyörätuolin, arvoltaan n. 2000 €.  Lahjoitukseen 

käytettiin piirin yksinkertaistettuja apurahoja (1000 €).  Lahjoitus ajoitettiin 40-vuotisjuhlaviikolle. 

 

Klubilla oli yksi vaihto-oppilas (Hanna Suhonen), joka vietti vuotensa Amerikassa.  Amerikasta 

emme saaneet vaihto-oppilasta. 

 

Huhtikuussa ilmestyi kunniajäsenemme Jaakko Pentikäisen kirja ”46 vuotta rotarina”. 

 

6. Järjestysmuoto, säännöt, tiedottaminen 

Järjestysmuoto ja säännöt ovat ennallaan. Niitä käsiteltiin elokuun klubineuvottelussa, mutta 

uudistamistarvetta niihin ei koettu. 



 

Klubin jäsenmaksuna on peritty 2 x 80 euroa rotaryvuoden 2010-2011 alusta alkaen. 
 

Rotaryvuoden 2010-2011 aikana perittiin ruokailumaksuna 15 €/kokous, Krapin pitäessä hinnan 

samana 12 €:na kuin edellisenä rotaryvuonna.   Maksuun sisältyi päivällisen lisäksi yksi arpa 

viikoittaisiin viiniarpajaisiin.  Lisäksi on peritty vierailuista 10 €, jos tarjoilu on ollut maksuton. 

Klubin tilin käyttöoikeus - kuten edellisenä vuonna oli muutettu, niin että käyttöoikeus on 

rahastonhoitajalla ja presidentillä. 
 

Taloudesta kertoo tarkemmin rahastonhoitaja tilinpäätöskatsauksessa. 
 

Klubin tiedotteet jaettiin viikoittain sähköpostilla tai puhelimitse niille (3), joilla ei sähköpostia 

ollut. Tiedotteissa varmistettiin viimeisin tiedossa oleva, tulevan ohjelman aikataulu ja sisältö sekä 

referoitiin lyhyesti edellistä kokousta. 

 

Viikko-ohjelma oli koko vuoden kirjallisena jaossa ja klubin internetsivuilla.  

 

 

Tuusulassa 23.11.2011  

 

 

Heikki Sikiö 

 


