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(Presidentti Jorma Lehtisen puhe vaihtokokouksessa 27.6.2019) 

Hyvät Rotariystävät! 

No niin. Nyt se on sitten suoritettu tämäkin rotarivuosi. Paljon on ehtinyt tapahtua ja paljon 

on jäänyt vielä tekemättä.  

Kaikki ei mennyt alusta asti ollenkaan suunnitelmien mukaan. Niinkuin varmaan moni 

muistaa, niin asetin tälle presidentin viran hoitamiselleni kaksi ehtoa: 1. sihteeriksi piti lähteä 

Äijälän Susanin ja 2. vähintään kahdelle seuraavalle vuodelle piti saada sovittua tuleva 

presidentti. 

Näinhän aluksi näytti käyvän. Mutta sitten kaikki ei enää mennytkään niinkuin Strömsössä…. 

Kun Susan ilmoitti, ettei pysty hoitamaan sihteerin tehtävää ainakaan syksyllä, niin tuli kyllä 

mieleen, että pitäisikö minunkin lopettaa pressan viran hoitaminen. Täytyy kyllä sanoa, että 

tuntui siltä että nousi seinä vastaan. Minulla on kuitenkin liian monta hyvää ystävää tässä 

porukassa, joita en halunnut jättää pulaan.  

Onneksi sitten Mäenpään Pekka lupautui tuuraamaan sihteerin tehtävässä ainakin 

jonkunverran, eikä täyttä tuurausta voinut odottaakaan. 

Alkujärkytyksen jälkeen alkoi käydä ilmi, että onneksi rotarymaailma on muuttunut siitä 

ajasta, kun oli edellisen kerran presidentti. Tämä helpotti kahden tehtävän hoitamista. Täytyy 

tosin sanoa, että tämän tilanteen paljastuminen kertoi ainakin minulle sitä, että koko 

rotaryliike on jotenkin heitteillä. Ei tehdä läsnäoloseurantaa, ei pöytäkirjoja, ei 

kuukausijulkaisua…  

Tästä pääsenkin seuraavaksi siihen, että kenenkään ei tarvitse kammoksua presidentin viran 

vastaanottamista. Kaikki te muutkin selviätte tästä tehtävästä kyllä. Perinteisestihän rotary on 

tarkoittanut sitä, että tehtävät kiertävät. Kenellekään ei toisaalta tule sellaista hetkeä, että voisi 

sanoa, että tässä olisi nyt sitten pressan tehtävän kokoinen kolo elämässäni. Ei minullakaan 

tätä aikaa olisi ollut, mutta se aika oli pakko löytää… 

Tärkeätä on tietenkin jatkossa se, että pitää olla pressa-sihteeri -työpari. Silloin tilanne ei ole 

kellekään ylivoimainen.  

Tämä asia on klubin toiminnan kannalta aivan keskeinen. Meidän pitää kehittää jonkinlainen 

vuorojärjestelmä siihen, että kukin edes jotenkin kykenevä hoitaa näitä tehtäviä vuorollaan. 

Tai sitten meidän tulee vaan kylmän rauhallisesti päättää lopettaa klubin toiminta. Tosiasia on 

se, että tällä uusien jäsenten hankintatahdilla emme voi luottaa siihen, että tulee uusia jäseniä, 

jotka hoitavat päävirat. Eikä se ole edes kohtuuullista näitä tehtäviä kenellekään vasta-

alkajalle edes sälyttääkään. Eikä myöskään pidä kellekään laittaa peräkkäin sihteeri- ja 

pressavuosia niinkuin Marialle kävi. Lopputuloksena Mariaa ei ole juurikaan tänä vuonna 

näkynyt. 

Sitten on myös muita tärkeitä virkoja: Kunnaksen Jorma on hoitanut nuorisovaihdon aivan 

mahtavasti jo monia vuosia, mutta kuka jatkaa? Sinisalon Matti on hoitanut klubimeastarin 



   

3 

 

tehtävän esimerkillisesti. Tämäkin tehtävä vaatii sitoutumista, mutta ei kuitenkaan 100% 

osallistumista (Matti 72%).  

Ylimäen Jukalla on jo monta vuotta takana rahastonhoitajana ja Ketosen Pekalla klubin 

nettisivut... jne  

Kulunut rotaryvuosi herätti minut myös siihen, että me olemme kaikki todella vanhentuneet! 

Tämäkin on muuttanut ja tulee muuttamaan toimintaamme todella paljon. Toisaalta tämä 

nykyinen viikottainen kokousmalli toimii meille vanhemmille jäsenille hyvänä dementian 

ehkäisynä ja aktivoittajana. 

Tästä pääsenkin vielä tähän kokousmäärä -asiaan. Itse olen sitä mieltä, että kokousmäärän 

radikaali pudottaminen ei ratkaise rotaryn ongelmia. Päinvastoin. Viikoittainen kokousmalli 

on kuulunut rotaryn perinteeseen ja erottaa meidät muista vastaavista. Alunperinhän Rotary 

perustettiin sitä varten, että jäsenet saivat tutustua toinen toisiinsa ja se edellyttää tiheämpää 

tapaamista. Jos kokous on esim. kerran kuussa ja jäät vaikka kolme kertaa pois, on ehtinyt 

kulua 3 kuukautta. Meillä vain 3 viikkoa. Ja sama ongelma on vaikkapa Leijonillakin, jotka 

kokoontuvat kerran kuukaudessa. Heidänkin pitäisi harventaa kokouksia, jotta väki ehtisi 

paikalle… 

Suuri kokousmäärä on ongelma vain virkailijoille, muille se on mahdollisuus.  

Vuosi on ollut minulla rankka muutenkin. Rotary-toiminnan pyörittäminen on mennyt siinä 

sivussa ja näen sen kuitenkin kaikkinensa positiivisena asiana. Monia mukavia muistoja 

vuodesta jäi jäljelle. Näistä ehkä aivan erityisenä Wappujuhlat! Kiitokset vielä juhlan 

luottoesiintyjille! 

Ja kiitokset Lehikoisen Liisalle teatterijärjestelyistä ja kiitokset tietenkin myös Heinille ja 

Pekalle, jotka aina tarvittaessa ovat järjestäneet musiikkiohjelmaa eri tilaisuuksiin. Ja 

kiitokset kaikille muillekin, jotka ovat eri järjestelyihin osallistuneet. 

Lopuksi vielä palaan siihen suunnitelmaan, jonka ehdimme Äijälän Susanin kanssa tehdä 

ennen kauden alkua. Meidän oli tarkoitus tehdä jokaisesta kokouksesta lyhyt referaatti joko 

klubin facebookiin tai nettisivuille. Tähän en kuitenkaan yksin pystynyt. Toivon, että seuraava 

tiimi saisi tämän asian järjestykseen, koska nykytekniikka mahdollistaa varsin helposti 

hyvinkin näyttävät kokousreferaatit vaikkapa ääni- ja kuvatallenteineen. Tällöin nekin, jotka 

eivät pääse kokouksiin, voisivat pysyä hieman paremmin toiminnassa mukana. 

Ennen kuin päätän oman kauteni, haluan vielä muistaa muutamia henkilöitä erityisillä 

kiitoksilla. 

Aktiivisimman osallistujan kunniamaininnan saa peräti 78% osallistumisella Pekka Ketonen. 

Tärkeänä luottopakkina klubimestari Matti Sinisalo. Sinnikkäänä nv-asiamiehenä Jorma 

Kunnas. Ja last but not least: Heini ja Pekka Mäenpää. 

 

Ja vielä kiitokset kaikille muillekin tähän vuoteen osallistuneille! 
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KLUBIN TOIMINTA KAUDELLA 2018 - 2019  

Rotary Internationalin maailmanpresidenttinä kaudella 2018-19 oli bahamalainen Barry Rassin, 

Rotary Club of East Nassau. Hänen vuoden teemansa oli ”Be the Inspiration – ole innostaja”. Oman 

klubimme presidentin teema kuluneella kaudella oli ”Ole mukana – olet rotari”. 

Piirin 1390 kuvernööri: Jarmo Palukka, RC Tammer Nova 

Klubin presidentti: Jorma Lehtinen  

Klubin sihteeri: Susan Äijälä (Pekka Mäenpää)  

Klubikokoukset torstaisin kello 17.45 Kotokampus (Ehtookoto), takkahuone. Katepalintie 9, 

Lempäälä.  

Hallitus kokoontui 5 kertaa.  

 

2018-2019 Keskimääräinen osallistujamäärä/kokous 15 jäsentä (31%) 

60 % rajaan päässet: 

Kari Hemminki, Markku Kalliomäki, Pekka Ketonen (78%), Joona Koivisto,  

Jorma Kunnas (72 %), Veli-Matti Lehikoinen, Jorma Lehtinen (100%),  

Pekka Mäenpää (75%), Matti Sinisalo (72%), Tapani Tikkanen, Aarno Torikka,  

Veikko Viljanen 

Seuraava taso n. 30% luokkaa: 14 henkeä 

Seuraava taso n. 15%: 6 henkeä 

Seuraava n. 9%: 6 henkeä 

0-1 käyntiä: 7 henkeä 

 

KLUBIHALLINTO JA KOMITEAT 

Klubin hallitus 2017 – 2018  

Jorma Lehtinen  presidentti  

Kari Hemminki  varapresidentti  

Maria Kahilampi  edellinen presidentti  

Joona Koivisto  tuleva presidentti  

Susan Äijälä   1. sihteeri (varalla Pekka Mäenpää) 

 Jukka Ylimäki  rahastonhoitaja  

Jorma Kunnas  nuorisovaihtoasiamies  

Markku Sipilä  jäsenyyskomitean pj.  

Markku Kalliomäki  rotarysäätiökomitean pj.  

Marika Sarlin  ohjelmakomitean pj.  

Kari Pusa  julkisuuskuvakomitean pj. 
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Muut klubin toimihenkilöt  

Ojakoski Asko  2. sihteeri  

Matti Sinisalo   klubimestari  

Pekka Ketonen klubin verkkosivut  

Yrjö Lehtonen  klubin viirikirjanpito 

Tunnustukset  

PHF-tunnustus luovutettiin past-presidentti Maria Kahilammelle  

Lahjoitukset  

2x50,- stipendit Hakkarin koulu ja Sääksjärven koulu 9 lk /kevätjuhla 

370,-  Shelter Box ry (Kallen kävelyn tuotto) 

100,- lahjakirja Akaan Rotaryklubi 70-vuotisjuhla  

Kuokkalankosken markkinat 2018  

Markkinat järjestettiin klubimme toimesta 21. kerran. Pääesiintyjänä markkinoilla oli, tuttuun tapaan, 

Tangokuningatar 2018 Saana Sassali. Markkinoilla kävi arviolta noin 3 000 – 4 000 vierailijaa. 

Markkinat onnistuivat jälleen hienosti. Markkinat ovat klubillemme tärkeä varainhankintaprojekti 

nuorisovaihtoa ajatellen.  

Yhteistyösopimus Lempäälän kunnan kanssa  

Lempäälän Rotaryklubilla on ollut Lempäälän kunnan kanssa yhteistyösopimus Kuokkalankosken 

markkinoiden järjestämisestä vuosina 2018 ja 2019. Sopimus on tarkoitus neuvotella uusiksi syksyllä 

2019. 

Vuoden Palvelija 2018  

Edellinen hallitus valitsi Vuoden Palvelijaksi Lempäälän VPK:n nuorisojaoston. 

 

KLUBIMME EDUSTUS  

Piirikokouksessa 27.10.2018 Tampereella Klubin edustajana oli sihteerin sijainen Pekka Mäenpää. 

Akaan Rotaryklubin (kummiklubimme) 70-vuotisjuhlaan 24.11.2018 lähetimme vain lahjakirjan 

(100,-)  

PETS-koulutukseen 9.3.2019 Valkeakosken Päivölässä osallistuivat tuleva presidentti Joona Koivisto 

ja sihteeri Tapani Tikkanen sekä nuorisovaihtoasiamies Jorma Kunnas. 

Piirikonferenssissa 16.4.2019 Tampereella klubiamme edusti vain vaihto-oppilaamme Amanda 

Molinari Ortiz.  

Presidentti edusti klubiamme kauden aikana kolmessa Tampereen alueen rotaryklubien 

yhteistyökokouksissa ja tuleva presidentti hänen kanssaan kerran.  

 

JÄSENASIAT  

Jäsenmäärä kauden alussa oli 48 jäsentä ja 2 kunniajäsentä. Kauden lopussa jäseniä oli 46 jäsentä ja 

2 kunniajäsentä. Veljemme Jaakko Mikkolan saatoimme haudan lepoon 2.2.2019. Pia Aaltonen 

jouduttiin erottamaan klubista osallistumattomuuden ja maksamattomien jäsenmaksujen takia. 

Naispuolisia jäseniä oli kauden alussa 5 ja lopussa 4. Klubimme keski-ikä on n. 68 vuotta. Klubimme 

nuorin jäsen on 33-vuotias ja vanhin 83- vuotias. PHF-arvoja on myönnetty 42 kpl 33 jäsenelle. 
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Kantaja-apu  

Klubimme jäsenet ovat toimineet kantajina hautajaisissa. Kauden aikana kantajia tarvittiin neljiin 

hautajaisiin. Kantajina oli kauden aikana yhteensä 9 veljeä.  

Nuorisotyö  

Klubimme on ollut perustamassa Lempäälän Walkers -nuorisokahvilaa vuonna 1998 ja kauden 

aikana klubin kaksi jäsentä, Jorma Kunnas ja Kari Hemminki sekä Hannele Hemminki, ovat 

toimineet kahvilan vapaaehtoistyössä. 

Klubin IC-toiminta 

Lempäälän Rotaryklubi haluaa olla aktiivinen klubi osallistumalla muiden klubien toimintaan ja 

järjestämällä itse IC-tilaisuuksia (Inter City Meeting):  

Klubi järjesti Kallen kävelyn syyskuussa 2018 Museoraitilla. Tilaisuuden tuotto, 370,- lahjoitettiin 

Shelter Box ry:lle. Joulukirkko järjestettiin Lempäälän kirkossa ja kahvitilaisuus puolisoiden 

toimesta seurakuntatalolla. Akaan klubin järjestämään Hiljaisen viikon hartauteen osallistui 

klubistamme n. 20 henkeä, puolisot mukaan lukien.    

 

VAIHTO-OPPILASTOIMINTA  

Vaihto-oppilastoiminta on perinteisesti klubimme keskeisiä toimintamuotoja. Perinteisesti 

klubillamme on ollut vuosivaihtoa, kesävaihtoa ja leirivaihtoa. Nuorisovaihdon tiimiin kuuluivat 

Jorma Kunnas (nv-asiamies), Kari Hemminki ja Susan Äijälä (vaatimus kahdesta sukupuolesta). 

Jorma Kunnas kävi direktiivienmukaisessa toimintavuoden koulutuksessa PETSin yhteydessä 

9.3.2019 Päivölän opistossa Valkeakosken Sääksmäen Tarttilassa.  

Rotaryvuoden alkaessa klubilla oli kaksi vaihto-oppilasta maailmalla. Kesävaihtari Maria Jokinen oli 

matkustanut kesäkuun puolivälissä Brasilian Sao Paolon osavaltion Avareen. Perttu Honkanen kiersi 

vuosivaihtonsa lopussa USA:ssa Suomen EuroTouria vastaavaa usean osavaltion turneeta.  

Heinäkuun mittaan molemmat palasivat Suomeen ja Tuuli Herkkola lähti kuun puolivälissä 

Singaporen kautta lähes vuodeksi Australian Uuden Etelä-Walesin Orangeen. Sitten olikin 

tavanomaista rauhallisempaa, koska meille ei tullut syksyksi vuosivaihtaria, ja koska hakemuksia 

vuonna 2019 alkaviin vaihtoihin tuli vain yksi.  

Tämän hakijan, Veeti Wessmanin, kuitenkin sekä klubi että piiri haastattelivat ja ok:ksi totesivat. 

Marraskuussa hän täytti sitoumuskaavakkeen ja joulukuussa normaalilla häslingillä varsinaiset 

hakemuslomakkeet liitteineen. Tiedon pääsystä USA:n New Yorkin osavaltion Tullyyn hän sai 

asteittain maalis-kesäkuussa 2019.  

Varsin pitkän ajanjakson – tasan 2 kk joulukuun alusta helmikuun alkuun – Suomessa vietti 

kesälomallaan Maria Jokisen vastakappale kesävaihtari Maria Do val Rodrigues Brasilian Avaresta. 

Hän osallistui joulukuussa klubien IC joulukirkkoon ja kahvitilaisuuteen sekä tammikuussa klubin 

joukkueessa 24 tunnin viestihiihtoon.  

Tammikuussa klubiin tuli Sastamalan Vammalan Karkun orientaatioleirin kautta Tuuli Herkkolan 

vastakappale Amanda Molinari Ortiz Australian Victorian osavaltion Melbournesta. Hän opiskeli 

Lempäälän lukiossa ja kävi Suomen kielen kurssilla Tampereella Ahjolan opistossa.  

Hän otti myös osaa kevään piirikonferenssiin Tampereella. Kevään mittaan kirkastui, että klubiin oli 

elokuussa tulossa Veeti Wessmanin vastakappale John ”Jack” Lacey USA:n New Yorkin osavaltion 
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Long Islandilta. Kevätjuhlapäivänä klubi muisti ylioppilaaksi päässeitä ex-vaihtareita Helmi Vättöä ja 

Saaga Lassilaa.  

Rotaryvuoden päättyessä klubilla oli maailmalla yksi vaihto-oppilas eli Tuuli Herkkola kiersi 

vuosivaihtonsa lopussa Australiassa usean osavaltion turneeta. Silloin tunnettiin myös huolta 

lähestyvästä syksystä, jolloin klubilla olisi yhtä aikaa kaksi vuosivaihtaria ja isäntäperheiden 

saatavuusongelma kärjistyisi. (Teksti Jorma Kunnas)   

______________________________ 

Lopuksi vielä Jorma Lehtisen puhe vaihtokokouksessa 14.6.2018 (kauden alku) 

Kiitokset luottamuksesta. Vaikka muita ehdokkaita ei ollut, niin silti minut valittiin. 

Otan tämän toisen pressakierroksen kunniatehtävänä, vaikka en olekaan klubimme ensimmäinen 

presidentti, joka on virassa toistamiseen: ensimmäinenhän oli Oiva Pohjanpirkka, joka oli 

presidenttinä klubin ensimmäisenä ja toisena vuonna. 

Minulta tai oikeastaan meidän tiimiltä on toivottu tältä kaudelta hieman paluuta rotaryn juurille ja siitä 

ensimmäisenä osana oli oikeastaan tämä Paul Harris -video. 

Mistä sana ROTARY tulee? 

Aivan alun perin se tuli siitä, että ensimmäisen rotary-klubin kokoukset järjestettiin jäsenten 

toimipaikoissa vuorotellen. Myöhemmin se on liitetty siihen, että kaikki klubivirat kiertävät vuosittain 

jäseniltä toisille. 

Tiedättekö muuten mistä tulee sana Lions? Se tulee sanoista Liberty, Intelligence, Our Nation´s Safety 

(vapaus, älykkyys, kansakuntamme turvallisuus) ja Suomessa: Luovuta Isänmaasi Onnellisempana 

Nouseville Sukupolville. Lions-toiminta alkoi muuten vuonna 1917 ja rotarytoiminta siis 1905. 

Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin 1926 ja Lions-klubi vasta 1950.   

Jos siis haluamme lähestyä rotaryn alkuperäistä tarkoitusta, niin meidän täytyy muistaa, että Paul 

Harris, joka oli tullut maaseudulta Chicagoon lakimieheksi, halusi kerätä ympärilleen vastaavassa 

tilanteessa olevia yrittäjiä, eli ihmisiä, jotka halusivat tutustua toisiinsa ja saada näin uusia 

ystäviä. Vasta toisella sijalla oli se, mitä klubi voi tarjota ympäristölleen ja myös hyväntekeväisyys. 

Mielestäni tämä tarkoittaa meilläkin sitä, että pidämme kokouksia, joihin mahdollisimman moni 

haluaa tulla ylläpitämään ystävyyssuhteita ja myös tutustumaan uusiin ihmisiin. Rotarinahan et voi 

olla etäältä käsin. Me emme ole urheiluseura, jossa pelkkä jäsenyys voi olla itsetarkoitus. He (One) 

Profits Most Who Serves Best: Hän joka palvelee parhaiten, myös ansaitsee eniten. Eräs rotaryn 

ensimmäisiä periaatteita vuodelta 1911. 

Miksi me rotarit kokoonnumme pääsääntöisesti joka viikko?  

Tänä päivänä yksi keskeisistä eroista esimerkiksi Lions-klubeihin on juuri tämä. Leijonat ja monet 

muut vastaavat kokoontuvat vain kerran kuukaudessa.  

Kerran viikossa kokoontuminen on meille vetäjille raskaampaa, mutta jäsenille se on - mahdollisuus. 

Jos et pääsekään kaikkiin kokouksiin, niin ehkä pääset edes yhteen neljästä. Jos kokous on vain kerran 

kuukaudessa ja sattuu pari estettä peräkkäin, et tapaa klubikavereita kuukausiin. Tästäkin on itselläni 

kokemusta muista yhteyksistä. Sillä tahdilla ystävyyssuhteiden luominen on vaikeaa.  

Toisaalta jos harvennamme kokouksia, on niiden kestoa pidennettävä. Vastaavat kerran kuukaudessa 

kokoontuvat järjestöt istuvat yhdessä koko illan. Kumpi sitten on parempi? 
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Entäpä sitten klubin virat ja tehtävät? 

Kun itse liityin klubiin vuonna 1993, muistutettiin, että voit kieltäytyä vain kerran: silloin kun sinua 

pyydetään klubiin. No ehkäpä tätä sääntöä ei enää silloinkaan noudatettu, mutta kyllä se hieman 

mielessä painoi. Jotain tästä periaatteesta meidän täytyisi muistaa vielä tänäänkin. Jos 

mahdollisimman moni osallistuu, niin tehtävät eivät ole kenellekään kohtuuttomia. On kieltämättä 

masentavaa, että kun pyytää jäseniä tehtäviin, saa usein samat vastaukset - eli kieltäytymiset.. Kyllä 

itsellänikin on sairauksia vaikka muille jakaa, isoja taloushuolia ja sairautta lapsilla – eli ei tämä 

minullekaan unelmahomma ole. 

En ottanut tätä virkaa vastaan kuitenkaan marttyyrinä. Ensisijaisesti halusin auttaa Mariaa hankalassa 

tilanteessa. Koin sen velvollisuudekseni Marian kummina.  

Toiseksi otin viran vastaan siksi, että haluan itse ajatella rotarya ja omaa klubiamme hyvän mielen 

tuottajana ja mahdollistajana. En viimeisenä asiana, johon vielä pitäisi revetä. 

Ja kolmanneksi siksi, että Susan lupautui sihteeriksi ja Joona ensi kauden pressaksi! 

Meillä eläkeläisillä ja osaeläkeläisilläkin on vain se ongelma, että olemme aika pian sellaisessa 

tilanteessa, että jos kalenterissa on päivässä yksi merkintä, päivä on menetetty. Saman tien on 

oikeastaan jo koko viikko menetetty… 

Mutta onhan nämä tehtävien hoidot onnistuneet meiltä aikaisemmin pahimmissa ruuhkavuosissakin: 

silloin vielä tehtiin tarkat pöytäkirjat kokouksista, jäsentilastot ja kuukausijulkaisut. Eikä ollut 

sähköpostia eikä nettiä.  

Eikä tosin ollut someakaan, johon nykyään pitää tehdä päivityksiä monta kertaa päivässä…  

Siis muistetaan rotaryn periaate: virat kiertävät. 

No mitä vielä? Jos muistetaan meidän klubin vanhoja periaatteita, niin yksi mikä tuli puheeksi viime 

syksynä köörin keikalla oli se, että ennen aina kööriläiset oli enemmän kännissä kuin yleisö...  

Ja tästä aasinsilta alkavan kauden ohjelmaan. Ja erityisesti juhliin. Pankaa almanakkoihinne ainakin 

perinteiset vuosijuhla ja pikkujoulu, mutta myös uusi tapahtuma, rapujuhlat 24.8. Ja Lehikoisen 

Liisan järjestämä teatterimatka Tampereelle 10.11. Teatteri Frenckelliin katsomaan Miika 

Nousiaisen romaanin pohjalta tehtyä näytelmää Juurihoito. 

Täällä on vielä jaossa syksyn ohjelmalistaa ihan monisteena niille, jotka eivät olleet kesäkokouksessa. 

Ennen kuin siirrymme sihteerin salkun vaihtoon, niin kerron vielä, että sovimme tulevan sihteerin 

Susanin kanssa, että pyrimme kaikista kokouksista ottamaan ainakin valokuvan ja tekemään lyhyen 

kuvauksen tapahtumista johonkin somekanavaamme, jotta nekin pysyvät asioista kärryllä, jotka eivät 

kokouksiin aina pääse. Ja niin hekin tietävät mistä jäivät paitsi!  

Meidän klubimme teema on muuten tälle vuodelle: Ole mukana – olet rotari. 

Toivotan hyvää tulevaa rotaryvuotta kaikille tulevan maailmanpresidentin, Barry Rassin´ín sanoin: 

Be the Inspiration – Ole innostaja!  

 

Jorma Lehtinen, presidentti 2018-19 

 

 

 

Liitteet: Klubin ohjelma syksy -18 ja kevät -19 
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Kausi 2018-2019  

Syksyn ohjelma 

 

Pvm Aihe / puhuja paikka Muut tehtävät 

5.7.2018 Kuokkalankosken markkinoiden 
valmistelu 

Ehtookoto  

12.7.2018 Ei kokousta   

19.7.2018 Ei kokousta   

20.7.2018 Kuokkalankosken markkinoiden 
rakentaminen 

Villa Hakkari klo 17:00  

21.7.2018 Kuokkalankosken markkinat   

27.7.2018 Ei kokousta   

    

2.8.2018 Klubikokous, golf-tapahtuman järjestelyt Ehtookoto Peruttu 

9.8.2018 Golf-tapahtuma / Antti Haapamäki Hiisi-Golf  

16.8.2018 markkinoiden yhteenveto Ehtookoto  

Pe 24.8.2018 Rapujuhlat -> Juhlatoimikunta/Perjantai Villa Hakkari  

30.8.2018 Nuorisovaihto/Perttu Honkanen Ehtookoto Jorma Kunnas 

    

Ke 5.9.2018  
17:30 

Kallen kävely /IC Museoraitti / Mansikin 
kammari (ruokailu) 

Kutsu vieraileville 
klubeille 

13.9.2018 Haikaran aikaan -video/ JL 
Maria Jokinen, kesävaihtari 

Ehtookoto Jorma Kunnas 

21.9.2018 Vuosijuhla / DG Jarmo Palukka -> 
Juhlatoimikunta 

?  

27.9.2018 ”isä, äiti ja vauva – perheen ensimetrit” / 
Kätilö Elina Liimatta 

Ehtookoto  

    

4.10.2018 Lounaskokous, Kahvila Siiri  Tee- ja kahvihuone Siiri Pekka Pietilä, 
Jukolan viesti 2019 

11.10.2018 Uutta kaapeli-tv toimintaa Lempäälässä / 
Kari Pusa 

Ehtookoto  

Ti 16.10.2018 Kansi ja Areena, pääsuunnittelija 
Timo Meuronen, Aihio Arkkitehdit Oy  

Ehtookoto, ruokasali Yhteiskokous Havas 

25.10.2018 Vuosikokous Ehtookoto  

    

1.11.2018 Ison orkesterin johtaminen 
Kapellimestari Ari Rasilainen 

Ehtookoto, ruokasali Yhteiskokous Havas 

10.11.2018 Teatteri Frenckell / Lauantai ”Juurihoito” Liisa Lehikoinen 

15.11.2018 Rotary-säätiö  / Markku Kalliomäki  Ehtookoto  

22.11.2018 
klo 17.45 

Klubikokous, mukana kunniajäsen Tapio 
Kantola 

Vuores, yhteiskäyttötila 
”Vyhti” 

Soili Turkkinen 

30.11.2018 Pikkujoulut -> Juhlatoimikunta, perjantai Nuorisoseurantalo  

    

6.12.2018 Ei kokousta (Konsertti Tampere-Talo) Havas järj.  

(12.12.2018) (Rotarien joulukonsertti) Tampereen Tuomiokirkko  

13.12.2018 Joulukirkko (mukaan Akaa, Toijala-Akaa, 
Lempäälä Havas) 

Pyhän Birgitan kirkko Kutsu vieraileville 
klubeille 

20.12.2018 Ei kokousta   

27.12.2018 Ei kokousta   
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 Ohjelma kevät 2019 Muutokset mahdollisia  

3.1.2019 Ei kokousta   

10.1.2019 Asko Ojakoski, luokite-esitelmä   

Ti 15.1.2019 VTT: Robottiautot VTT/Hervanta Yhteiskokous Havas 

Pe 18.1.2019 24 h -hiihto (perjantai-lauantai) Pekka Ketonen  

Su 27.1.2019 Elokuvailta ja kahvitarjoilu Hakkarin koulu Filmipyörä 

31.1.2019 Vaihto-oppilaat + Markkinat 2019 Jorma Kunnas Joona Koivisto 

7.2.2019 RLI-koulutus – Mitä se on? V-M Heinijoki Tapani Tikkanen 

14.2.2019 Ystävänpäiväjuhla  
Risto Tuominen: Isyys tänään 

Vuoden Isä  

21.2.2019 Yritysvierailu Luxury Collection 
Automobiles 

Yritysvierailu Susan Äijälä  

28.2.2019 HIIHTOLOMA /ei kokousta   

7.3.2019 Klubineuvottelu / Toiveita ensi kaudelle  Joona Koivisto  

La 9.3.2019 PETS ja virkailijakoulutus klo 9-16 
Päivölä, Valkeakoski 

Vain virkailijat! Joona Koivisto, 
Tapani Tikkanen  

14.3.2019 Vaihto-oppilasilta: Amanda  Jorma Kunnas  

21.3.2019 Rahastosijoittaminen Varainhoitaja, Op  Olli Niemikorpi  

28.3.2019 Kansainvälinen ilmastopaneeli 
Ajankohtaista ilmastonmuutoksesta 

 Jorma Kunnas 

4.4.2019 Suomalaisena Espanjassa Pekka Niinimäki  

11.4.2019 Luokite-esitelmä Susan Äijälä  Susan Äijälä  

13.4.2019 Piirikonferenssi  Tampere Ei edustajia meiltä 

Ma 
15.4.2019 

Pääsiäishartaus / Akaan kirkko + kahvit 
klo 18.00 

Akaa Pressa tai joku muu 

Pe 26.4.2019 Wappujuhla Lempäälän Työväentalo Marika, Tapani ym? 

2.5.2019 Museomoottoripyörät Aarno Torikka  

9.5.2019 Romukioski Lempäälässä Satu Hallinen  

16.5.2019 Hoivapalvelut ja hoivakiinteistöt Esitelmä Reima Salminen 

23.5.2019 Ilmalämpöpumput   

30.5.2019 Helatorstai/Ei kokousta   

6.6.2019 ”Taidetta koteihin” Kalevi Kankaala  

13.6.2019 Kuokkalankosken Markkinat 2019 Työnjakoa Joona Koivisto 

20.6.2019 Klubineuvottelu /ajankohtaista asiaa   

27.6.2019 Vaihtokokous  Joona Koivisto 

 

 


