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Palvelumieli itsekkyyden edelle

KATSAUS MENNEESEEN ROTARYKAUTEEN

Rotaryvuosi 2005- 2006 oli tavallaan historiallinen rotaryliikkeen historiassa sillä kulunut
rotaryvuosi oli ensimmäinen toimintavuosi 2. vuosisadalla. Maailmanpresidenttinä oli
ensimmäisenä pohjoismaalaisena ruotsalainen Carl-Wilhelm Stenhammar.
Stenhammar oli ottanut teemakseen rotaryliikkeen perusteeman: palvelumieli itsekkyyden edelle.
Vastattuani veli Karille myöntävästi hänen tiedustellessaan minua presidentiksi en tiennyt
millaiseen tehtävään sitouduin. Tiedostin heti alkuun sen, että kielitaitoni englanninkielen osalta on
vähintäänkin puutteellinen, joka saattaa haitata kirjeenvaihtoa kansainvälisellä tasolla kirjeiden
ollessa englanninkielisiä. Luotin kuitenkin siihen, että valiokuntaneuvokseni Johanna suorittaa
minulle kirjeiden kääntämisen ja suodattaa pois sellaisen postin, johon ei vastausta odoteta. Näin se
on sitten vuoden aikaan tapahtunutkin.
Toimintavuoden ohjelman laatiminen aloitettiin yhdessä tulevan varapresidentin, veli Jukka
Ylimäen ja tulevan sihteerin, veli Mikko Ylikankaan kanssa ja kokoonnuimme ohjelmaa
valmistellessamme useamman kerran. Ohjelmaa laatiessamme pidimme kirkkaana mielessä sen,
että aiemmin suoritettujen jäsenkyselyiden ja kokousten pöytäpuheiden perusteella veljien
toivomuksena oli saada kuulla mielenkiintoisia esitelmiä varsinaisella kokouspaikalla. Tästä
koetimme pitää kiinni ja tästä syystä kokoukset varsinaisen kokouspaikan ulkopuolella pyrittiin
karsimaan mahdollisimman vähälukuisiksi.
Ohjelmaa laatiessamme kiinnitimme huomiotamme myöskin siihen, että klubille on vuosien
varrella vakiintunut melkoinen määrä sellaisia tilaisuuksia, jotka ovat jo melkein valmiina
ohjelmassa eikä niitä voi mitenkään jättää pois ohjelmasta. Ei tosin ole mitään syytäkään.
Omasta mielestäni onnistuimme ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa hyvin. Saimme kuulla
mielenkiintoisia esitelmiä ajankohtaisista asioista eri alojen ammattilaisten kertomana.
Ohjelmassamme ei tosin ollut kuin kaksi yritysvierailua, joista toinen oli veli Aten yritykseen
Steelpa Oy:öön ja toinen Ideaparkkiin, jossa vierailimme kaksi eri kertaa.
Ohjelmaan sisältyi jo perinteinen 24 tunnin hiihto, johon veli Erkki Seppänen taas vaivojaan ja
aikaansa säästämättä keräsi porukan urakkaa suorittamaan. Tällä kertaa hiihtoon osallistui myöskin
vaihto-oppilaamme Renaud Vallat, joka sisukkaasti kiersi Hakkarin latua ainakin yhden kierroksen.
Ohjelmaan sisältyi myöskin kulttuuria kahden teatteriesityksen verran sekä vierailu eduskunnassa,
jossa kansanedustaja Marja Tiura esitteli työpaikkaansa kuin paraskin opas konsanaan.
Teatterimatkojen toteutuksesta vastasi rotarypuoliso Liisa Lehikoinen, jolle vielä erityinen kiitos
matkojen järjestelyistä. Tässäkin taas nähtiin, että aikataulujen muuttaminen saattaa aiheuttaa ja
aiheuttikin sen, että yksi pariskunta myöhästyi Seinäjoen bussista alkuun mutta heidät saatettiin
sitten kyllä henkilöautolla bussiin, joka odotti heitä Hämeenkyrössä.
Kulttuurin lisäksi saimme piiriltä tehtäväksi järjestää uusien rotaryvirkailijoiden koulutus eli PETS.
Koulutus järjestettiin Poliisikoululla, jossa on aivan erinomaiset tilat ja mahdollisuuden tällaisen
tilaisuuden järjestämiseen. Petsit otti hoitaakseen pieni joukko klubiveljiä. Päävastuun
järjestämisestä kantoi veli Jouko Konsala yhdessä Pasi Alhon kanssa. Veli Pasi noudattaa rotaryn

palvelun periaatetta todella kiitettävästi. Vaikka Pasi oli aiemmin eronnut kiireidensä vuoksi
klubista hän halusi hoitaa oman osansa Petsien järjestelyistä kuten oli hoitanut jokusia vuosia
aiemminkin ollessaan rotarina. Kiitos kaikille Petsin järjestelyissä mukana olleille veljille ja
erityisesti veli Joukolle ja veli Pasille. Petsistä kukkaroon jääneillä varoilla klubimme teki
voitollisen tilinpäätöksen päättyneellä toimintakaudella.
Klubimme ohjelmaan kuuluu jo toivottavasti perinteeksi muodostunut matka helatorstain aikaan.
Tänä vuonna oli vuorossa Riika. Matkan järjestelyt oli delegoitu rotarypuoliso Maija Niemiselle,
joka oppaan koulutuksen saaneena hoiti kiitettävästi kaikki matkaan liittyvät järjestelyt sekä
kotimaassa että Riikassa ja me 30 matkalaista saimme rutiinien sijasta keskittyä nähtävyyksiin ja
ruokaan. Kiitos vielä kerran Maijalle mieliinpainuneesta matkasta Baltian Pariisiin.
Klubin perinteiset tilaisuudet kuten vappujuhla, pikkujoulu ja vuosijuhla vietettiin jälleen ja
ohjelmakomitea oli näihin tilaisuuksiin pannut parastaan kuten aina. Ohjelmakomitea jaksaa
vuodesta toiseen innostua näistä tehtäväkseen saamista tilaisuuksista ja ohjelmistosta on kyllä
aistittavissa, että ohjelmaa ei ole tehty väkipakolla hampaat irvessä vaan todella innostuneesti pieni
veitikka silmäkulmassa. Ohjelmakomitea ansaitseekin järjestelyistään vilpittömän kiitoksen.
Lempäälän rotaryklubin toimintavuoteen on jo vuosia kuulunut Vuoden Palvelijan nimeäminen.
Valinnan tekee ammattipalvelukomitea. Vuoden Palvelija julkistetaan ja palkitaan perinteisesti
seuraavan kauden vuosijuhlassa. Toimintavuonna 2005- 2006 ammattipalvelukomitea nimesi
Vuoden Palvelijaksi Koskenkylän kyläyhdistyksen, joka asuinalueellaan rakensi tiehallinnon luvalla
800 metrin kevyenliikenteenväylästä puolet eli 400m talkoilla koko kylän voimin.
Toimintavuoden aikana saimme kaksi uutta jäsentä, joista toinen oli jo klubille ennestään tuttu
hänen oltuaan jo aiemmin klubimme jäsenenä mutta erottua tuolloin työkiireiden vuoksi. Yksi veli
erosi omasta pyynnöstään klubista kertoen, ettei hänen eroonsa liity mitään dramatiikkaa eikä
mitään antipatioita tai muutakaan kaunaa ketään kohtaan, vaan eronsa oli pitkän harkinnan tulos.
Kokoukseen osallistuminen klubissamme on jostain syystä laskenut todella huonoksi ja joskus
oikein hävettää esitelmöitsijän puolesta vähäinen kuulijamäärä. Useimmat esitelmöitsijät
tiedustelevat ennen saapumistaan jäsenmäärää ja varmaankin ihmettelevät kokouksen aikana sitä,
että jäsenistä on hyvässäkin tapauksessa kokouksessa paikalla vain puolet.
Toimintavuoden aikana presidentti ja valiokuntaneuvos Johanna edustivat klubia Pirkkalan
rotaryklubin 25- vuotisjuhlassa sekä Lempäälä Havas rotaryklubin 20-vuotisjuhlassa. Klubi oli
myöskin edustettuna Tampere Tammerfors klubin IC- kokouksessa, jossa oli vieraana myöskin RI:n
presidentti Stenhammar.
Rotarymaailman tärkein tilaisuus konventio järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa
Pohjoismaissa, jossa osa tilaisuudesta oli Ruotsissa Malmössä ja päätilaisuus Tanskassa
Kööpenhaminassa. Tuleva piirigovernor Markku Kalliomäki vaimonsa Eeva- Liisan ja istuva
presidentti Pertti Mikkola vaimonsa Johannan kanssa osallistuivat konventioon, johon piiristämme
osallistui noin 20 rotarya.
Lempäälän rotaryklubin toimintavuosi huipentuu joka vuosi vaihtokokoukseen. Tämän
toimintavuoden päätteeksi pidetty vaihtokokous oli tavallista juhlavampi, koska klubimme jäsen,
Markku Kalliomäki otti piirigovernorin tehtävän vastaan Lasse Eerolalta. Edellisen kerran
klubistamme on ollut piirigovernorina Oiva Pohjanpirkka. Tilaisuuteen oli kutsuttu piirineuvoston
jäseniä sekä Lempäälä Havas rotaryklubi, joka järjesti vaihtokokouksensa samassa tilaisuudessa.

Vähän ennen vaihtokokousta klubi sai suruviestin, että klubin pitkäaikainen kunniajäsen Alli
Pohjanpirkka oli kuollut. Kuolema tuli yllättäen sillä Alli Pohjanpirkan piti osallistua
vaihtokokoukseen kunniavieraana olihan hänen miehensä Oiva ollut ensimmäinen Lempäälän
klubin piirigovernor.
Alli Pohjanpirkka siunattiin Lempäälän kirkossa vuosijuhlan jälkeisenä päivänä. Klubimme veljet
puolisoineen osallistuivat siunaustilaisuuteen runsaslukuisena joukkona, kuten Allin omaiset olivat
toivoneet. Lempäälän rotaryklubi oli lähellä Allin sydäntä.
Kulunut rotaryvuosi 2005- 2006 on takana ja on aika arvioida tapahtumia ja kulunutta aikaa. Aluksi
jännitin pressakautta melkoisesti mikä varmaankaan ei voinut olla näkymättä viikkokokouksissa.
Jännitys kuitenkin helpotti loppua kohden ja toimintavuosi kului tosi nopeasti. Kaikkia asioita ei
varmaan tullut tehtyä ihan viimeisen päälle mutta siitä huolimatta selvisimme toimintavuodesta
ilman katastrofeja. Pressan toimi rotaryklubissa on kuin mikä työ tahansa, juuri kun luulet siitä
jotain tietäväsi, kausi päättyy ja uudet henkilöt astuvat remmiin.

Pertti Mikkola
presidentti 2005- 2006

Jäsenistö ja läsnäolo
Lempäälän Rotaryklubin tavoitteena on ollut jatkuva jäsenmäärän lisääminen. Kaudella 2005-2006
klubista erosivat Reino Roppo ja Veli-Pekka Vuoti. Klubin perustajajäsenen ja ensimmäisen
presidentin Oiva Pohjanpirkan puoliso, kunniajäsen Aili Pohjanpirkka, kuoli keväällä 2006.
Rotarykauden aikana klubiin liittyi kaksi uutta jäsentä, Erkki Hagman ja Jani Seppälä, joten klubin
aktiviijäsenten määrä pysyi samana, mutta kokonaisjäsenmäärä putosi yhdelle.
Klubin jäsenmäärä oli kauden lopussa 45.
Governorin ja klubipresidenttien vitjojen vaihto tapahtui 30.6.2006 Ehtookodossa. Markku
Kalliomäki jatkaa Lasse Eerolan jälkeen piirin Governorina kaudella 2006-2007. Pertti Mikkola
luovutti klubipresidentin vitjat seuraajalleen kauden 2006-2007 presidentille Jorma Lehtiselle.
Jouko Konsala jatkoi kaudella 2005-2006 apulaisgovernorin tehtävässä.
Tasavuosikymmeniä täyttivät kauden 2006-2007 aikana seuraavat klubilaiset:
Aune Piippo
90 vuotta
Erkki Seppänen
70 vuotta
Matti Mäkilä
70 vuotta
Hannu Heikkilä
60 vuotta
Klubin jäsenten osallistumisaktiivisuus oli kauden 2006-2007 aikana 70,62 prosenttia.
Osallistumisaktiivisuutta lisäsivät merkittävästi klubin lukuisat toimintatapahtumat, joiden
valmisteluihin jäsenet osallistuivat aktiivisesti.

Vuosikokous
Lempäälän Rotaryklubi ry:n vuosikokous pidettiin 29.9.2005 Ehtookodilla. Kokouksen
puheenjotajana toimi Pertti Mikkola ja sihteerinä Mikko Ylikangas.
Tilintarkastajiksi kaudelle 2005-2006 valittiin Seppo Nieminen ja Esa Seppälä sekä
varatilintarkastajiksi Raimo Siren ja Matti Nuotio.
Kauden 2004-2005 toimintakertomus hyväksyttiin sekä vahvistettiin tilinpäätös. Klubin
hallitukselle ja toimihenkilöille myönnettiin vastuuvapaus.
Jäsenmaksuksi vahvistettiin 150 € / vuosi ja uuden jäsenen liittymismaksuksi 50 €.

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui kauden aikana yhteensä neljään viralliseen kokoukseen. Lisäksi pidettiin
sähköpostikokouksia. Hallituksen työtä helpottivat komiteat, joiden vastuulla on monia eri tehtäviä.
Markkinatyöryhmä teki itsenäisesti suuren valmistelutyön kesän 2006 markkinoihin. Samoin PETS
2006- suunnittelutyöryhmä teki merkittävän valmistelutyön Poliisikoululla maaliskuussa
järjestettyyn piirin 1390 koulutustilaisuuteen.
PHF-arvot luovutettiin Kari Hemmingille ja Markku Kesolalle. Juho Lintusaaresta tuli klubin
kunniajäsen.

Projektit
Klubin toiminta jatkui vakiintuneen käytännön mukaisesti. Vaihto-oppilastoiminta jatkui, Vuoden
Palvelija nimettiin Vuosijuhlassa, Kuokkalankosken markkinoiden järjestämistä ja ammattiesittelyjä
jatkettiin Hakkarin ja Sääksjärven kouiluissa. Myös Yhdessä Elämään- ja halkoprojektit jatkuivat.

Vaihto-oppilasliikenne heinäkuu 2005 – kesäkuu 2006
Vuodesta 1982 alkaen on klubimme toimintaan kuulunut vaihto-oppilastoiminta. Kuluneella
kaudella oli klubin vaihto-oppilasliikenne nuorisovastaava Jorma Kunnaksen mukaan
seuraavanlainen:
01. Kesävaihto-oppilas Jesse Riikonen lähti Etelä-Afrikan Johannesburgiin 2.7.2005
02. Vuosivaihto-oppilas Meagan Hogg lähti takaisin Kanadan Vancouverin saarelle 7.7.2005
03. Kesävaihto-oppilas Emmi Lepola palasi Suomeen USAn Ohion Clevelandista 12.7.2005
04. (Vasta)kesävaihto-oppilas Bonnie Culbertson saapui USA:sta (ks. edellä) Lepoloiden
perheeseen 14.7.2005
05. Kesävaihto-oppilas Katri Sten palasi Suomeen Saksan Hampurin lhettyviltä heinä-elokuun
taitteessa 2005
06. Vuosivaihto-oppilas Tuukka Hellman palasi USAn Alaskan Sitkasta elokuun alussa 2005

07. (Vasta)kesävaihto-oppilas Alina Massmann saapui (Saksasta) Stenin perheeseen elokuun
alussa 2005
08. Vuosivaihto-oppilas Renaud Valat saapui Ranskan Lyonista Suomeen 7.8. ja Lempäälään
13.8.2005
09. Bonnie Culbertson palasi USA:han 13.8.2005
10. Jesse Riikonen palasi Suomeen Johannesburgista 15.8.2005
11. Vuosivaihto-oppilas Helianna Herkkola lähti Ranskan Lyoniin 11 kk:si 25.8.2005
12. Alina Massmann palasi Saksaan 27.8.2005
13. (Vasta)kesävaihto-oppilas Anneri Marx saapui Riikosen perheeseen 30.11.2005
14. Anneri Marx palasi Etelä-Afrikkaan 10.1.2006
15. Renaud Valat palasi Ranskaan 9.6.2006
16. Kesävaihto-oppilas Katariina Karppinen lähti Kanadan Ottawaan 10.6.2006
17. Rotary-vuoden vaihtuessa Helianna Herkkola oli vielä Ranskassa ja Katariina Karppinen
sekä hänen (vasta)kesävaihto-oppilaansa Zita Bombardier-Touret Kanadassa ynnä
Australiaan vuodeksi lähtevä Emmi Lepola vielä kotimaisemissa Vesilahdella – tänne
tammikuussa 2007 tulevasta vuosivaihto-oppilaasta ei ollut vielä mitään tietoa

Kuokkalankosken Markkinat
Kuokkalankosken Markkinat on järjestettiin jälleen heinäkuussa 2005. Tilaisuus on onnistui erittäin
hyvin, sää suosi ja väkeä on runsaasti paikalla. Markkinoita tullaan jatkamaan myös tulevalla
kaudella.

Vuoden palvelija
Ammattipalvelukomitea on jo vuodesta 1982 lähtien nimennyt Vuoden Palvelija –
tunnustuspalkinnon saajan. Kaudella 2005-2006 Vuoden Palvelija –tunnustuspalkinto myönnettiin
Koskenkylän kyläyhdistykselle. Palkinto luovutettiin Lempäälän Rotaryklubin vuosikokouksessa ja
palkintoa oli vastaanottamassa Koskenkylän kyläyhdistyksen puolesta Elias Joutsenlahti.

Ammattiesittelyt Hakkarin ja Sääksjärven kouluissa
Viime kevään kuluessa ammattipalvelukomitea organisoi jo perinteeksi muodostuneet ammattien ja
koulutusmahdollisuuksien esittelyt Hakkarin ja Sääksjärven koulujen kahdeksasluokkalaisille.
Oppitunteja pidettiin 32 ja saatu palaute velvoittaa jatkamaan toimintaa.

Halkoprojekti
Pekka Piippo on jo vuodesta 1990 lähtien kartuttanut klubin vaihto-oppilaskassaa tekemällä
perinteisillä metsätyökaluilla halkoja ja klapeja.

Uusien tietojärjestelmien käyttöönottaminen
Vuoden 2005 alussa Suomen Rotary ry teki päätöksen jäsentietojärjestelmän uudistamisesta
tavoitteena helppokäyttöinen, nykytekniikkaan perustuva järjestelmä, joka palvelee ajantasaisesti
Suomen Rotarya, piirejä, klubeja ja jäsenistöä. Uusi järjestelmä korvaa vanhentuneen matrikkelin
laatimiseen tarkoitetun järjestelmän.
Järjestelmä otettiin käyttöön rotaryvuoden 2005-2006 alusta lähtien. Kaikkien Suomen
rotarypiireihin kuuluvien klubien jäsentietojen ajantasalla pito perustuu yksinomaan tähän uuteen
järjestelmään.
Lempäälän Rotaryklubin omat kotisivut otettiin myös kauden aikana käyttöön. Kotisivuilta on
saatavissa tietoa muun muassa tulevasta ohjelmasta, hallitustyöskentelystä ja projekteista.
Kotisivujen päivittäminen ja tehokkaampi hyödyntäminen jatkuu edelleen.

Yhdessä Elämään Lempäälässä ohjelma
Lempäälässä on vuodesta 2000 alkaen järjestetty kesäviikonloppuiltoina katupartiointia keskustan
alueella ja laajemminkin keskustan ympäristössä. Vapaaehtoiset aikuiset ovat pukeutuneet
oransseihin liiveihin ja kävelleet kiireettömästi Lempäälän kaduilla ja puistoissa. Tarkoituksena on
ollut, että aikuiset läsnäolollaan rauhoittaisivat nuorison viikonlopun viettoa ja lisäisivät
turvallisuutta.
Yhteiskuntapalvelukomitean esityksen mukaisesti klubin jäsenet ovat kuluneella jatkaneet
myönteistä palautetta saanutta vapaaehtoistoimintaa.

Walkers-kahvilatoiminta
Klubin jäsenistöstä on ollut edustajia edelleen myös Walkers-kahvilatoiminnassa ja Walkers ry:n
hallinnossa.

Piirikonferenssi
Piirin 1390 piirikonferenssi järjestettiin Lahdessa Sibeliustalossa la-su 22. - 23.4.2006.
RI Convention maailmankokous järjestettiin Malmössä ja Kööpenhaminassa su - ke 11.-14.6.2006.
Lempäälän Rotaryklubista kokoukseen osallistuivat tuleva piirigovernor Markku Kalliomäki
puolisonsa Eeva-Liisan kanssa sekä klubin presidentti Pertti Mikkola puolisonsa Johannan kanssa.

Klubin talous
Lempäälän Rotaryklubin taloudellinen tilanne koheni kauden 2005 - 2006 aikana. Oleellismpana
talouden paranemiseen vaikuttaneena tekijänä on pidettävä maaliskuussa 2006 Poliisikoululla
järjestettyä PETS- ja klubivirkailijakoulutusta, jonka tapahtuman järjestelyvastuun kantoi

Lempäälän Rotaryklubi. Taloudellisen aseman kannalta merkittävä tapahtuma on myös vuosittain
järjestettävä Kuokkalankosken Markkinat.
Menopuolella suurimman menoerän muodostaa klubin toimintaperiaatteen mukaisesti vaihtooppilastoiminta.
Klubin varoja säilytetään entisen periaatteen mukaisesti siten, että käyttöpääomaan tarvittava määrä
on pankissa ja edellisten vuosien tuotto sijoitettuna sijoitussopimukseen.

Lempäälän Rotaryklubin hallitus kaudella 2005 - 2006
Presidentti Pertti Mikkola 0400-832105

perttim@kolumbus.fi

Past presidentti Reijo Lehtonen 0500-612650

reijo.lehtonen@safemaster.fi

Presidentti 2006-2007 Jorma Lehtinen 0400-626069 jorma.lehtinen@medvideo.fi
Varapresidentti Jukka Ylimäki 0400-233308

jukkaylimaki@jippii.fi

1.sihteeri Mikko Ylikangas 050-5510865

mikko.ylikangas@pk.poliisi.fi

2. sihteeri Erkki Seppänen 3751161
1.klubimestari Asko Lepola 0400766219

asko.lepola@kku.inet.fi

2. klubimestari Antti Mäkinen 0400-628116
Rahastonhoitaja Pekka Ketonen 0500-644336

pekka.ketonen@stratmanfi

Nuorisovaihtoasiamies Jorma Kunnas 050-5352711 jorma.kunnas@lempaala.fi
TRF- asiamies Matti Sinisalo 050-3480899
Klubihallinnon
tietojärjestelmät Yrjö Lehtonen 0400-466646
IT- vastaava Teijo Kyrkkö 0400-734184

teijo.kyrkko@fi.fujitsu.com

Lempäälän Rotaryklubin komiteat 2005- 2006
I KLUBIPALVELU

pj.Asko Lepola
Martti Patojoki
Teijo Kyrkkö

Läsnäolopalvelu- ja
jäsenlisäyskomitea

pj.Mikko Ylikangas
Erkki Seppänen
Reijo Lehtonen
Jouko Konsala

Suhdetoimintakomitea

pj.Tapio Kantola
Raimo Helminen
Lasse Leppänen
Matti Sinisalo

Toveruuskomitea

pj. Markku Kesola
Aarno Torikka
Martti Pakkanen
Eero Jakovuori

Ohjelmakomitea

pj. Esa Seppälä
Seppo Nieminen
Veli- Matti Lehikoinen
Kalevi Kankaala
Pekka Mäenpää

Rotarytietouskomitea

pj. Yrjö Lehtonen
Reino Roppo
Pekka Piippo
Matti Mäkilä

Pekka Toivonen
II AMMATTIPALVELUKOMITEA
pj. Antti Haapamäki
Matti Nuotio
Heikki Hannula
Veikko Viljanen

III YHTEISKUNTAPALVELUKOMITEA
pj. Hannu Heikkilä
Kari Hemminki
Jaakko Nurmesniemi
Antti Mäkinen

IV KANSAINVÄLINEN PALVELU
pj. Jorma Kunnas
Jukka Hynnä
Markku Sipilä
Pekka Ketonen

VUOSIOHJELMA 2005- 2006 34. TOIMINTAKAUSI
HEINÄKUU (Luku- ja kirjoitustaidon kuukausi)
1. 07.07.2005

kauden 2005- 2006 ohjelma
toimikunnat

2. 15.07.2005

Kuokkalankosken Markkinoiden valmistelua

16.07.2005

KUOKKALANKOSKEN MARKKINAT

3. 21.07.2005

Vierailut muissa klubeissa

4. 28.07.2005

Opastettu hautausmaakierros, avec

Kirsti Isotalo

ELOKUU (Jäsenistön ja laajennustyön kuukausi)
5. 04.08.2005

Vaihto-oppilastapahtuma, avec

6. 11.08.2005

Vierailu Pirkanmaan Hoitokoti

7. 18.08.2005

Kuutamotanssit Haikan lavalla, avec

8. 25.08.2005

Vaihto-oppilastapahtuma, avec

SYYSKUU (Uusien sukupolvien kuukausi)
9. 01.09.2005

Kartanohistoriaa

10. 08.09.2005

Vaihto-oppilastapahtuma, avec

11. 15.09.2005

Takkaillat

12. 22.09.2005

Vuosijuhla, avec

13. 29.09.2005

Vuosikokous

Kalevi Sikkinen

LOKAKUU (Ammattipalvelun kuukausi)
14. 06.10.2005

Tutustuminen poliisimuseoon

Vapriikki

15. 15.10.2005

Teatteri Seinäjoella, avec

16. 20.10.2005

Esitelmä TE-Keskuksesta

Riitta Varpe

17. 27.10.2005

Yritysvierailu Steelpa Oy

Martti Patojoki

MARRASKUU (Rotarysäätiön kuukausi)
18. 03.11.2005

Biometrinen tunnistus- huomisen arkea Jouna Järviö

19. 10.11.2005

Yksityinen terveydenhuolto

Timo Soini

20. 17.11.2005

Piirigovernorin vierailu, avec

Lasse Eerola

19.11.2005
21. 25.11.2005

Kurkien Kaiku- konsertti, avec
Pikkujoulu, avec

JOULUKUU (Perheviikko)
22. 01.12.2005

Vaalikokous

23. 08.12.2005

Ideaparkki Tänään

24. 13.12.2005

Joulukirkko Vesilahti, avec

22.12.2005

Ei kokousta

25. 29.12.2005

Säätiöasiaa

Kari Kantalainen

Matti Sinisalo

TAMMIKUU (Rotarytietouden kuukausi)
05.01.2006

Ei kokousta

26. 13.01.2006

24- tunnin hiihto, avec

27. 19.01.2006

Vaihto-oppilastapahtuma, avec

28. 26.01.2006

Rotarytietoutta

Erkki Seppänen

Yrjö Lehtonen

HELMIKUU (Maailman yhteisymmärryksen kuukausi)
29. 02.02.2006

Tie Tampereelle, avec

Heikki Ylikangas

30. 09.02.2006

Vesilahti Tänään

Esko Halme

31. 16.02.2006

Vahingonkorvaus hometalossa

Tiina Koskinen

32. 23.2.2006

Klubikokous

MAALISKUU (Maailman rotaractviikko)
33. 02.03.2006

Konkurssiasiamies

Antti Kurikka

34. 09.03.2006

Ambulanssilääkärin matkassa

Elja-Pekka Erkkilä

35. 17.03.2006
18.03.2006
19.03.2006

PETS
PETS
PETS

Jouko Konsala

36. 23.03.2006

Kauppakamari

Antti Eskelinen

37. 30.03.2006

Klubikokous

HUHTIKUU (rotarylehtien kuukausi)
38. 08.04.2006

Teatteri ja vierailu Eduskunnassa, avec Marja Tiura

39. 13.04.2006

Hiljaisen viikon tilaisuus Toijala, avec

40. 20.04.2006

Klubikokous

41. 30.04.2006

Vappuhulinat, avec

TOUKOKUU
42. 04.05.2006

Klubikokous

43. 11.05.2006

Vierailu Sakkola museoon

44. 20.05.2006

Klubikokous

45. 25.05.2006

Vierailu Riikan klubissa

Hannu Turkkinen

KESÄKUU (rotaryn harrastus- ja ammattiryhmien kuukausi)
46. 01.06.2006

Pirunlinna kävellen, avec

Jukka Ylimäki

47. 08.06.2006

Tutustuminen Ideaparkkiin

Kari Kantalainen

48. 15.06.2006

Klubikokous

22.06.2006
49. 30.06.2006

Ei kokousta
Vaihtokokous, avec

Markku Kalliomäki

