
TUUSULAN ROTARYKLUBIN TOIMINTAKERTOMUS  

2006 - 2007 

 

 

1. Toimintavuosi 

 

Kulunut toimintavuosi oli Tuusulan Rotaryklubin 36:s. Klubin viikkokokouspaikkana vuoden 2006 

loppuun oli Hyrylän varuskuntakerho. Vuoden 2007 alusta lähtien kokouspaikka on Krapi, lähinnä 

Ateljeeri. 

 

2. Klubin hallinto 

 

Klubin hallituksen kokoonpano rotaryvuonna 2006 - 2007 oli seuraava: 

 

 - klubin presidentti  Osmo Mäkelä 

 - tuleva presidentti  Risto Seuna 

 - varapresidentti  Raimo Virtanen 

 - edellinen presidentti  Klaus Winqvist 

 - 1. sihteeri   Tapio Hietaniemi 

 - 2. sihteeri   Heikki Sikiö 

 - 1. klubimestari  Matti Kostiainen 

 - 2. klubimestari  Risto Wahlberg ja Risto Lemmelä 

 - nuorisovaihtoasiamies  Ilkka Mäkinen 

 - it-vastaava   Tero Mustala 

 - taloudenhoitaja  Risto Rämö 

 - rotarysäätiön asiamies  Markku Riistama  

  

 

 

3. Jäsenistö 

 

Tuusulan Rotaryklubiin kuului rotaryvuoden 2006-2007 alkaessa kaikkiaan 39 jäsentä, joista yksi 

oli kunniajäsen. (Jaakko Pentikäinen)  

Vuoden kuluessa jäsenyys päättyi neljältä jäseneltä (Eero Riuttala, Seppo Saario, Risto Seuna ja 

Yrjö Saloheimo) 

Uusia jäseniä otettiin klubiin vuoden aikana neljä (Rainer Wiberg, Lasse Korppi, Tapio Tanninen ja 

Antti Havulinna), joten rotaryvuoden päättyessä oli klubin jäsenmäärä 39. 

 

Rotaryvuoden aikana ei hankittu uusia PHF-arvoja vaihto-oppilaskustannusten vuoksi. 

 

 

4. Kokoukset 

 

Rotaryvuoden 2006 - 2007 aikana pidettiin yhteensä 41 varsinaista viikkokokousta Heinäkuun 

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

  

Ohjelman mukaisia matkoja ja vierailuja tehtiin seuraavasti: 

 

- kesäteatteri Krapilla 

- vierailu Nordenskjöldin kotikartanolla (Alikartano, Frugård) 



- Ilmatorjunta Museo 

- Hämeenlinnan Tykistömuseo 

- Keravan Keuda-salissa Paasikivi-juhla, intercity 

- Teatteri Hämeenlinnassa, Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen 

- vierailu Itä- ja Keski-Uudenmaan Hätäkeskukseen Keravalla 

- Gustavelundin vierailu, uusittu saunaosasto ja takkahuone 

- vierailu Työtuomioistuimeen Helsingissä 

- Raimo ja Kirsti Stenvallin Automuseo, Hyrylä 

 

 

Vierailevia luennoitsijoita kävi 15 henkeä, muusta ohjelmasta vastasivat klubin omat veljet. 

Ohjelma toteutui lähes painetun ohjelmalehtisen mukaan. 

 

Ketjunvaihto suoritettiin Osmo ja Päivi Mäkelän kotona Järvenpäässä. 

 

Klubiveljet osallistuivat viikkokokouksiin rotaryvuoden aikana kohtuullisesti. Olimme läsnäolo-

prosenteissa  jossakin puolenvälin tienoilla. Kokouksissa kävi yleensä omia veljiä vähän yli 20 

henkeä. 

Osmo Mäkelä osallistui klubin virallisena edustajana piirikonferenssiin. 

 

Raimo Virtanen osallistui myös PETS:iin ja piirineuvotteluun. 

 

Klubin hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa eli ainoastaan tarpeen vaatiessa. 

 

 

5. Muu toiminta 

 

Klubin vaihto-oppilaana Mexikossa oli Anni Keloharju, meillä taas Mexikosta Maurizio (Maukka) 

Duanes Rubio. 

Klubimme osallistui isännöimään GSE-vaihdossa saapuneita kuutta Uusi-Seelantilaista nuorta 

viikon ajan. Suurkiitokset Juha Laine-Ylijoelle, joka majoitti kaksi tyttöä kotonaan. 

Kunniajäsenemme, Jaakko Pentikäinen lahjoitti erän omaelämäkerta kirjojaan klubille, siitä 

kiitokset. 

 

 

6. Järjestysmuoto, säännöt, tiedottaminen 
 

Järjestysmuoto ja säännöt ennallaan. 

Klubin jäsenmaksu on ollut 2 x 55 euroa ja poissaolomaksu 6 euroa / kokous. 

Vuoden 2007 alusta lähtien on peritty ruokailumaksu (10 eur) jokaiselta ja lisäksi päätettiin 20 

euron tasausmaksusta. 

Klubin tiedotteet jaettiin pääosin sähköpostilla ja kirjeellä tai puhelimitse niille, joilla ei sähköpostia 

ole. Tiedotteissa varmistettiin tulevien ohjelmien aikataulut ja sisältö. 

 

Tuusulassa 28.11.2007 

Osmo Mäkelä 

 


