
Vuosi 1973–74, presidentti Ahti Haukkavaara.  
 

Rotaryvuosi 1973–74 oli toiminnan luontevaa kytkentää niin paikkakunnan voimakkaaseen 

kehitysvaiheeseen kuin myös kansallisiin ja kansainvälisiinkin muutosprosesseihin. Näin veljet klubiin 

kuuluessaan saivat monipuolisen yleiskatsauksen tapahtumain kulkuun. Presidentin valinta oli ajankohtaan 

nähden onnistunut. Lisäksi saimme johtoomme pysyvästi 100 %:n veljen ja esimerkillisen rotarin, 

kunnanjohtaja Ahti Haukkavaaran. Ahti liikkui tietenkin liukkaasti vesielementissä, urheilusukelluksen 

parissa, kuin myös huumorimiesten joukossa.  

Klubin toiminnan jämäköityminen oli tosiasia, joka sai tunnustusta myös ulkopuolisilta. Sitä antoi mm. 

kummipresidenttimme, joka totesi Taistelukoululla vietetyssä vuosijuhlassa "kaksivuotiaan klubin 

osoittautuneen yllättävän täysi-ikäiseksi." Vieraileva governorkin painotti samaa asiaa; "Toiminta on 

täyspainoista, vaikka kyseessä onkin nuori klubi." Pöytäkirjat kertovat mm. veli Kimmo Haaramon pitäneen 

ansiokkaan ja käytännön toimiin johtaneen alustuksen siitä, miten klubin tulisi kehittää 

nuorisotoimintaansa.  

Mentiin järjestelmään, jossa yli 60-vuotiaat veljet automaattisesti siirtyivät senior active- jäseniksi. Klubiin 

saatiin 37 vapaata luokitetta, ja pyrittiin 4–5 uuden jäsenen vuosivauhtiin. Rotaryaiheisia kalvosinnappeja 

ryhdyttiin antamaan 50 vuotta täyttäneille jäsenille. Pohdittiin juurta jaksain rotareiden pukeutumista 

juhlatilaisuuksiin - smokki vai tumma puku? Avustustoiminnassa vireästi toimivat rouvat muistivat 

kehitysvammaisia, herrat vapaussotureita ja sotainvalideja. Presidentti kilpaili vitsien kerronnassa mm. 

veljien Arto LättiIän ja Teuvo Tyllilän kanssa.  

Nurmijärven samanikäisen klubin edustajat kävivät veli Emil Korsisaaren johdolla luovuttamassa 

"pörröpäitten viirinsä" naapuriklubilleen. Samalla he saivat korviaan höristellen kuulla historioitsija Kaarina 

Karin esitelmää vuosisadan alun ihmeellisistä tapahtumista Tuusulassa. Hän keskittyi kenraalikuvernööri 

Bobrikoffin keväällä vuonna 1900 tekemään tarkastusmatkaan paikkakunnalle, josta tuloksena oli mm. 

seuraavaa; maaherra de Pint sai potkut, kunnallislautakunnan esimies Wilhelm Collin ja kuntakokouksen 

puheenjohtaja Lindholm syrjäytettiin luottamustoimistaan. 

Oltiin myös yhteydessä Ratakaareen ja intercitytoimintaan. Veli Matti Korppi-Tommola selvitteli "Neljän 

kysymyksen koetta". Veli Matti Kostiainen valotti purjehduksen hienoutta, mikä parhaimmillaan on lähes 

"sinfoniaa." Naapuriklubin Järvenpään edustaja Veijo Kokkonen käväisi kertoilemassa rotaryn 

maailmankongressista vaikutelmiaan. Hän kehotti käymään vastaavissa tilaisuuksissa, koska oli havainnut 

sen valtavaksi elämykseksi. Matti Korppi Tommola toi puolestaan terveisensä matkastaan Pyhään maahan. 

Valitettavasti vain presidentin "sydän vuosi verta" tammikuun läsnäolotilaston johdosta, mutta epäkohta 

parani myöhemmin. 

Past presidentti Haukkavaara kertoi 1970- luvun taustoista, jotka muovasivat niin hänen oman kautensa 

kuin myös koko kymmenluvun Tuusulan rotareiden ohjelmistoa: 

"Kyseessä oli Tuusulan Rotaryklubin kolmas kausi, 1973–74. Tätä aikaa kuten koko 1970- luvun 

alkupuoliskoa voidaan luonnehtia nuorten klubin synty- ja sisäänajovaiheeksi. Siksi on paikallaan muutama 

sana siitä ympäristöstä, jossa ensiaskeleet otettiin. Klubin kotikunta Tuusula eli tuolloin poikkeuksellisen 

kiihkeätä kehitysvaihetta. Kausi nivoutui kansainväliseen ja valtakunnalliseen korkeasuhdanteeseen. Sen 

päätti ns. suuri öljykriisi. Tästä eräänä seurauksena meillä Suomessa pyrittiin vaikuttamaan entistä 

enemmän kansantalouden voimavarojen käyttöön. Julkisen talouden ylikuumennut kasvu yritettiin saada 

kuriin ns. järjestelyasiakirjalla ja näin vapautuvat resurssit ohjatuksi yksityiseen sektoriin. 



1970- luvun alkupuoliskolla myös ja nimenomaan Tuusula eli voimakasta nousukautta, joka näkyi yksityisen 

ja julkisen toiminnan poikkeuksellisena vilkkautena. Näistä kuvioista, jotka tietenkin vaikuttivat 

kymmenluvun klubiohjelmiimme pelkistetysti seuraavaa: 

- Vilkas kerrostalorakentaminen - ensimmäisten vuokratalojen toteuttaminen -päiväkotien rakentamisen 

aloittaminen - uusien yritysten ilmestyminen Hyrylän teollisuusalueelle - peruskoulujärjestelmään 

siirtyminen - terveyskeskusjärjestelmän muotoutuminen - kevyen liikenteen verkon toteuttaminen - Keski-

Uudenmaan YTV:n perustaminen - Keskisen Uudenmaan vesihuollon kehittäminen (meriviemäri, Päijänne-

tunneli) - suuri maanvaihto valtion kanssa Hyrylän keskustassa- ns. Valon montun ostaminen 

keskusurheilupuistoa varten - soranoton tulo suunnitelmalliseksi- kunnan menojen lisääntyminen asukasta 

kohti huolestuttavasti - kunnan alueen ja väkiluvun kasvu Jokelan liitoksen myötä ja Tuusulaan perustettu 

sen ensimmäinen rotaryklubi! Mielestäni rotariuden ja erityisesti kyseisen kauden merkittävin anti olivat 

alustukset ja esitelmät. Ne auttoivat ymmärtämään muiden ongelmia ja laajensivat tiedon piiriä oman alan 

ulkopuolelle. Annin monipuolisuutta kuvaa mm. seuraava luettelo: Alvar Aallon arkkitehtuuri, maamme 

huumeongelma, vuosisadan vaihteen Tuusula, huonekalukaupan kilpailutilanne, puun muotopuristaminen, 

kotiteollisuus Suomessa, maatalouden arvostus yhteiskunnassa, ohjukset, liikennelentäjän koulutus, 

kelirikkotilanne, YK:n rauhanturvajoukkojen toiminta ja turkistarhaus. 

Nuorelle klubille oli ominaista fyysisen kunnon korostuminen, liikunnallisuus. Veli Kostiaisen perheen 

välityksellä purjehdus oli vahvuutemme. Heinäkuussa 1973 kilpailimme leijonien kanssa voittaen 

aktiivisuudessa ja sijoituksissa. Syksyisin ja keväisin järjestimme jäsentenvälisiä kuntokilpailuja. Olimme 

vielä jokseenkin nuoria. Keski-ikämme oli Teuvo Tyllilän laskelman mukaan 1973 lokakuussa 46 v 7 kk 20 pv. 

Rotarykokousten aika ja paikka on usein toistuva aihe toiminnassa. Vuosi ei tähän nähden ollut poikkeus. 

Sinnikkään polemiikin ja äänestyksen jälkeen alkuperäinen ajankohta maanantai klo 12.00 muutettiin 

torstaiksi klo 16.30 ja pitopaikka siirrettiin Hyrylän upseerikerholta Krapihoviin 1. 7. 1974. 

Tuusula on sotilaspitäjä. Sen mukaisesti vierailtiin Taistelukoululla sekä sotilaskodissa Hyrylässä, jossa 

nautittiin tykkimiehen ateria. Vierailun kohteena oli myös juuri avattu Kaiffari, uusittu Tuusulan 

säästöpankin kerhohuoneisto sekä vielä silloin toimiva Tampellan muovitehdas. "Rotaryt kirkossa" oli jo 

tuolloin toiminnan kulmakiviä. 

Rotaryvuonna korostuivat yhteistyö ja hyvä tahto. RI:n presidentti (Carter) tervehti kauden alussa klubeja; 

"Pyrkikäämme mieluummin etsimään sitä, mikä yhdistää meidät kanssaihmisiimme kuin hakemaan eroja". 

Governorin (Matikainen) kirjeessä todettiin puolestaan keväällä 1974; "Vihan näyttäminen vaatii 72:n, kun 

taas hymyn vain 14 lihaksen yhteistoiminnan". 

 

S.21–23 


