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KATSAUS MENNEESEEN KAUTEEN
Rotaryn kauden 2009–2010 maailmanpresidentin John Kennyn teema oli: ”Rotaryn
tulevaisuus on sinun käsissäsi”. Hän asetti kaudelle myös tavoitteet, jotka olivat:
- Yhden jäsenen nettolisäys joka klubissa
- osallistumisaktiivisuus klubikokouksiin vähintään 80 %
- ja yhden uuden klubin perustaminen piiriin
Kolmannen tavoitteen toteutumisesta en tiedä, mutta kaksi ensimmäistä eivät
meidän klubimme osalta toteutuneet. Emme onnistuneet saamaan yhtään uutta
jäsentä vaan jäsenmäärämme päinvastoin pienentyi. Osallistuminen kokouksiin jäi
kauaksi 80 prosentista.
Mutta kai me kuitenkin jossakin onnistuimmekin.
Taidosta
Kauden alkaessa lupasin, että kauden teemana olisi ”Ars longa vita brevis” – taide tai
taito pitkä – elämä lyhyt.
Kuinka teema näkyi kauden ohjelmassa, sen jokainen saattoi todeta itse.
Kuvataidetta kävimme katsomassa Tyrväällä, rakennustaidetta ohjelmamme sivusi
asuntomessuvierailulla ja Lempäälän keskustan kaava-asioita katsellessa,
teatteritaiteestakin nautimme musikaaliretkellä. Myös valokuvataidetta käsiteltiin ja
musiikkia – teoriassa ja käytännössä.
Kirjallisuudestakin puhuttiin useaan otteeseen aina Kalevalasta Päätalon kautta juuri
äskettäin ilmestyneeseen Lempäälän puista kertovaan kirjaan asti. Eikä urheilun
taitojakaan tyystin unohdettu – osallistuimme perinteisesti 24 tunnin hiihtoon ja
saimme talviolympialaisten alla tutustua mäkihypyn saloihin.
Kauden aikana huomasi myös monta kertaa, että hyvästä kielitaidostakaan ei olisi
haittaa. Klubillemme jo tavanomaiseksi muodostuneen vaihto-oppilastoiminnan
lisäksi kaudelle antoivat oman mausteensa erilaiset kansainväliset kanssakäymiset.
Kausi alkoi brasilialaisten ja yhdysvaltalaisten rotariystäviemme vierailulla ja kauden
loppupuolella osallistuimme GSE-vaihtoon isännöimällä amerikkalaisten ryhmää ja
veli Aarno Torikan johtaessa suomalaisten ryhmää Yhdysvalloissa. Osallistuimme
myös uuden amerikkalaisen klubin, the Rotary Club of Cortlandt Manorin charterjuhlaan – tosin vain videotervehdyksen välityksellä. Toukokuussa ryhmä klubilaisia
teki matkan Lempäälän italialaiseen ystävyyskuntaan Castiglione del Lagoon. Säät
eivät matkalaisia suosineet, sillä matkan aikana Suomea helli helle, ja Italiassa oli

koleaa ja sateista – ryhmän henki oli kuitenkin lämmin ja iloinen ja matkasta jäivät
mukavat muistot.
Klubin viikkokokouksissa elämäntaitoa meille valotti parikin psykologia ja tavallaan
myös hiippakuntamme piispa.
Eräs elämän taito on se, että osaa siirtyä elämänvaiheesta toiseen – kulkea ovista,
joista voi kulkea vain kerran. Osaa luopua ja ottaa vastaan. Se, että osaa katsoa
sopivassa suhteessa eteen ja taaksepäin ja samalla elää käsillä olevaa hetkeäkin:
Nauttia sydänsuven kauneudesta aikanaan ja syksyn pimenevistä illoista nyt, kun ne
ovat ajankohtaisia. Ja aina joskus on luovuttava jostakin vanhasta, että syntyisi tilaa
uudelle.
Elämästä
Elämän lyhyydestä saimme muistutuksen keväällä, kun kuulimme suruviestin
arvoisan kunniajäsenemme Jussi Lintusaaren kuolemasta.
Jussi Lintusaari oli kätevä käsistään. Klubin presidentin varusteisiin kuuluu hänen
veistämänsä kello. Kuultuani viestin Jussin kuolemasta, otin kellon esille ja totesin,
että se oli pysähtynyt. Sekuntiviisari ei enää kiirehtinyt eteenpäin vaan nyki
paikallaan, niin kuin sähkökellojen sekuntiviisareilla on tapana, kun kellon paristojen
virta on loppumassa.
Muistan lapsuudestani kertomuksia siitä, kuinka jonkun henkilön kello saattoi
pysähtyä tämän kuolinhetkellä. Aikoinaanhan kellot vedettiin käsin, eikä
kuolinvuoteella ehkä viimeisillä voimilla enää tuntunut tarpeelliselta vetää kelloa ja
niin veto saattoi loppua suunnilleen samaan aikaan sekä kellosta että sen haltijasta.
Sähkökellonkin paristot näyttävät voivan loppua aivan kuin kertoen, että kellon
veistäjä on siirtynyt sinne, missä ei aikaa enää mitata. Muistamme veli Jussia
lämmöllä.
Kun luovuin presidentin tehtävistä, tein sen vähän syyllisyyttä tuntien. En ollut aina
osannut, ehtinyt ja jaksanut tehdä kaikkea niin kuin olisin halunnut tai etukäteen
olin suunnitellut. Tein sen myös kiitollisena. Kaikki välttämättömät tehtävät saatiin
yhdessä hoidettua ja jotakin vähemmän välttämätöntäkin – ja ennen kaikkea sain
kokea kauden aikana paljon ystävyyttä ja toveruutta. Kiitos teille kaikille!
Pekka Mäenpää, past-presidentti

JÄSENISTÖ JA LÄSNÄOLO
Kauden eräänä tavoitteena oli pitää yllä uusien klubijäsenten aktiivista hankintaa.
Kausi alkoi kuitenkin jäsenistön määrän vähenemisenä, koska yksi jäsen erosi.
Samalla kaksi jäsentä valittiin kunniajäseniksi. Uudet kunniajäsenet ovat Raimo
Helminen ja Martti Pakkanen.
Klubin jäsenistön aktiivisuus on kuluneella kaudella pysynyt edellisen vuoden tasolla.
Osallistumisaktiivisuutta on kuitenkin nostanut eri tilaisuuksien valmisteluun liittyvät
tapahtumat. Passiivisten jäsenten osallistumisaktiivisuutta on pyritty nostamaan
kummien, presidentin ja jäsenyyskomitean puheenjohtajan yhteydenotoilla.

VUOSIKOKOUS
Lempäälän Rotaryklubin vuoden 2009 vuosikokous pidettiin Ehtookodossa
01.10.2009. Paikalla oli 20 jäsentä.
Kokouksessa klubin talouden todettiin olevan kunnossa ja vakavaraisuuden olevan
hyvän. Jäsenmaksuksi päätettiin 200 € vuodessa ja liittymismaksu päätettiin poistaa.
Kuokkalankosken markkinat päätettiin järjestää myös kesällä 2010.

HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus kokoontui kauden aikana kaikkiaan 8 kertaa. Hallituksen työtä ovat
helpottaneet toimivat komiteat, joiden vastuulla ovat monet tehtävät. Hallitus päätti
luovuttaa PHF-arvot aktiivisesta työstä Anneli Kesolalle ja Jorma Lehtiselle, joille
kunnianosoitukset myönnettiin kauden lopussa vaihtokokouksessa.

PROJEKTIT
VAIHTO-OPPILASTOIMINTA
Vuosivaihto-oppilaamme on ollut Laura Kyrkkö, joka vietti vuoden UudessaSeelannissa. Uudesta-Seelannista saapui tammikuussa vaihto-oppilaaksemme Jon
Holm. Jon asui kevään Teijo ja Marika Kyrkön ja kesän Erkki ja Sirkka Hagmanin
kodissa. Kiitos isäntäperheille!
Kesävaihto-oppilaanamme lähti kauden lopulla Italiaan Vilma Kyrkkö ja Italiasta
saapui vuorostaan Suomeen Roberto Costelloneto. Klubin ensimmäisenä leirivaihtooppilaana lähti Ranskaan Miisa Palvanen.

KUOKKALANKOSKEN MARKKINAT
Markkinat onnistuivat jälleen kerran hyvin hyvän sään sekä koko klubin ja
naistoimikunnan aktiivisen työn ansiosta. Hallituksen esityksestä vuosikokous päätti
järjestää markkinat myös seuraavalla kaudella.

VUODEN PALVELIJA
Lempäälän Rotaryklubi on valinnut vuodesta 1982 lähtien Vuoden palvelijan,
henkilön tai yhteisön, joka on toiminnallaan osoittanut vaalivansa pyyteettömän
palvelemisen ihannetta.
Vuoden 2009 palvelijaksi edellisen kauden ammattipalvelukomitea oli valinnut
Lempäälä-opiston. Huomionosoitus julkistettiin vuosijuhlassa ja sitä olivat
vastaanottamassa rehtori Raili Reini ja suunnittelijaopettaja Anne Sallinen.

AMMATTIESITTELYT
Klubi organisoi perinteiseen tapaan ammattiesittelyjä Lempäälän ja Vesilahden
koulujen 8-luokkalaisille. Esitelmöitsijöitä oli vaikea saada, ja jälkeenpäin todettiin,
että ammattiesittelyt saattavat näin toteutettuina olla jo huonoa mainosta klubille.
Eläkkeellä olevat katsoivat, ettei heillä ole enää työuraansa aloittaville mitään
annettavaa ja monet töissä olevista ovat työ- ja kouluaikaan toisilla paikkakunnilla
eivätkä voi irrottautua töistään ammattiesitelmiä varten. Kiitos niille uskollisille,
jotka kuitenkin omalta osaltaan saivat ammattiesitelmiä järjestettyä.

KLUBIN HALLINNON PERUSTIETOJÄRJESTELMÄ
Veli Yrjö Lehtonen on jatkanut klubihallinnon tietojärjestelmän ylläpitoa.
Järjestelmään on tallennettu klubiamme koskeva perustieto- ja tilastoaineisto
perustamisvuodesta 1972 lähtien. Veli Yrjö on lisäksi työstänyt klubin sähköistä
viiriarkistoa. Standaariohjesääntö päivitettiin.

KLUBIN TALOUS
Klubin talous on kunnossa. Talouden hallintaa on selkeyttänyt edellisellä kaudella
tehty tuloslaskelman segmentointijako, jonka avulla voidaan eri toiminnot klubin
taloudessa kohdentaa selkeämmin.
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29.10. Piirikuvernöörin vierailu, DG Eero Piipponen
Marraskuu
Rotarysäätiön kuukausi
18.
5.11. Suojeluskunta- ja Lotta-järjestöt, Pasi Alho
19.
12.11. Kalle Päätalon elämä ja teokset, opinto-ohjaaja Esko Myllymäki
20.
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25.
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Maailman yhteisymmärryksen kuukausi
29.
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30.
11.2. Brasilia-ilta
31.
18.2. Monikulttuuriset perheet, psykologi Päivi Oksi-Walter
32.
25.2. Kalavale ja muita suuria kertomuksia, Heini Mäenpää
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33.
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38.
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39.
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40.
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41.
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42.
6.5. Suomalaisen GSE-ryhmän matkasta, Aarno Torikka
43.
20.5. Klubin uudet kotisivut
44.
27.5. GSE-ryhmän vierailu
Kesäkuu
Rotaryn harrastus- ja ammattiryhmien kuukausi
45.
3.6. Retki Tyrvään Pyhän Olavin kirkkoon
46.
10.6. Lempääläisiä merkkipuita, Antero Korhonen
47.
17.6. Sosiaalinen media, Pauliina Mäkelä
48.
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