VIIKKOKOKOUSKIRJA 2020 - 2021
LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Vaihtokokous 25.06.2020
Muistio - Seppo Elomaa

Vaihtokokous pidettiin Koronatilanteesta johtuen pienellä joukolla Pekka Mäenpään kotona
Kuljussa klo 18 alkaen
Läsnä: Joona Koivisto + avec, Pekka Mäenpää + avec, Jorma Lehtinen + avec, Tapani Tikkanen, Päivi
Roiha ja Seppo Elomaa + avec. (Kuvat Maria Kujala ja Heini Mäenpää)
• Tilaisuuden avasi Pekka Mäenpää
• Kuunneltiin Jorma Lehtisen soittamaa pianomusiikkia
• Illallinen
• Joona Koiviston katsaus kauteen 2019 – 2020.
Muutama poiminta puheesta:
o 3 uutta jäsentä
o Kauden aikana mielenkiintoisia esitelmiä, luokitteita ja vierailuja
o Erityiskiitos vaihto-oppilasaktiivisuudesta Jorma Kunnakselle
o Koronan takia kokoukset loppuivat maaliskuussa 2020
o Historian ensimmäinen Teams-etäkokous pidettiin 11.6.2020 – Luokite Seppo Elomaa
• Presidentin vaihto – Joona Koivisto => Pekka Mäenpää

• Kauden 2020 – 2021 presidentin Pekka Mäenpään tervehdys. Muutama poiminta puheesta:
o Alkavan kauden tunnuksessa on erivärisiä ovia raollaan ja tunnuslauseena on: ”Rotary
avaa mahdollisuuksia”
o Rotary ei ole ainoastaan klubi, johon liitymme. Se on samalla kutsu
loputtomaan määrään erilaisia mahdollisuuksia.
o Mikäli tautitilanne sallii, pyrimme näillä näkymin käynnistämään
syyskauden toiminnan elokuun loppupuolella.
o Kiitokset edellisen kauden vastuunkantajille !
o Toivotan hyvää kesää kaikille!
• Sihteerien tehtävien vaihto – Tapani Tikkanen => Seppo Elomaa
• Vapaata seurustelua, musiikkia (Jorma Lehtinen) ja tilaisuuden päätös

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 13.08.2020
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 ensimmäinen rotarykokous, Narvan soittokunnan konsertti Lempäälän Myllyrannan
tapahtumapuistossa torstaina 13. elokuuta klo 19
Läsnä: 11 rotaria + avecceja
• kahvia ja leivonnaisia myytiin klo 18 lähtien rotariteltassa
• Kaunis sää suosi yleisöä ja yleisöä oli mukavasti paikalla
• Seuraava viikkokokous, jossa luodaan katsaus syksyn suunnitelmiin
Alla kuvakollaasi tapahtumasta

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 20.08.2020
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 toinen rotarykokous pidettiin Ehtookodossa klo 18 alkaen
Läsnä: 12 rotaria + Heini Mäenpää
• Alkuun äänestettiin onko tämä 1. vai 2. kokous => Äänestys toisen kokouksen puolesta 11‐1
• äänestettiin pelataanko kokouksessa ruletti => Äänestys, että ei pelata, vaan seuraavalla kerralla
vasta 12‐0
• Kokouksen avasi presidentti Pekka Mäenpää ja sihteerinä toimi Seppo Elomaa
• Päätettiin, että jatkossa esitetään tietokilpailukysymys aina kokouksen alussa. Voittajalle
kuulakärkikynä palkintona. Tällä kertaa ei löytynyt oikeaa vastausta (=Kolera)
• Rotaryhallitus tarjosi Illallisen, jotta rahaa ei tarvitsisi käsitellä tällä kertaa (hernerokkaa ja
pannukakkua + kahvia ja pullaa)
• Presidentti Pekka Mäenpään katsaus alkaneeseen kauteen
Muutama poiminta katsauksesta:
o Narvan soittokunnan konsertti ja golf tapahtuma onnistuivat hyvin 13.8.
o Elokuun synttärisankareiden onnittelut; Matti Sinisalo 83 v, Hannu Heikkilä 75 v, Asko
Lepola 63 v ja Aarno Torikka 72 v
o Ensi viikon vierailusta torstaina 27.8. Tervajärven metsäkappelissa muistutus.
Ilmoittautuminen oli kokouspäivänä. Seuraavaksi Solveigin kävely 3.9. Kotokampuksella.
Ruokailu on takkahuoneessa.
o Muista ilmoittautuminen 4.9. mennessä Toutosen lomahuvilat vierailuun 10.9.
o Presidentti Holger Knaackin kauden ohjelma ja tavoitteet esittely. Mm. aktivisuuden lisäys
kokouksiin/ tapahtumiin ja lisää jäseniä
o Teams palaverimahdollisuus kokouksen yhteyteen, jolloin kokousta voisi seurata myös ne
, jotka eivät paikalle pääse ?
o Hissipuheet. Hissipuhetta innovoidaan porukalla Solveig kävelyssä 3.9.
o Alkaneen kauden ohjelma tammikuun alkuun asti

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 27.08.2020
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kolmas rotarykokous pidettiin Tervajärven leirikeskuksessa klo 18 alkaen
Läsnä: 10 Lempäälän rotaryklubilaista + avecit ja Havas klubilaiset aveceineen (yht. 32)
• Nautiskeltiin kahvit sämpylän ja piparin kera metsäkappelin kuistin edustalla
• Presidentti Pekka Mäenpää avasi kokouksen/ tilaisuuden tietokilpailukysymyksellä, johon löytyi
muutama oikea vastaus (vastaus: kirkko sijaitsee Kalevavassa)
• Arkkitehti Lassi Viitanen esitteli Tervajärven leirikeskukselle rakennetun metsäkappelin
materiaali/puulajike sekä runkopalkkiratkaisuineen jne.
• Metsäkappeli on ainutlaatuinen ja upea omalle aikakaudelleen 2020 tehty kappeli tarkkaan
mietityillä rakennusratkaisuilla
• Tilaisuus päätettiin laulamalla matsäkappelissa yhteisvirsi 960”Maksettu on velkani mun”,
Riihikirkkohymni vuodelta 1982.
• Tilaisuus oli lämminhenkinen ja paljon mielenkiintoista tietoa sisältävän esityksen myötä hyvin
mieleenpainuva. Kiitokset järjestäjälle presidentti Pekka Mäenpäälle, Heinille ja arkkitehti Lassi
Viitaselle sekä tietenkin kaikille mukana olleille !

Arkkitehti Lassi Viitasen esitelmää kuunneltiin mielenkiinnolla

Mm. alttaritaulun esittely ulkoapäin

Rakennuksen runkorakennelmaa

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 10.09.2020
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 viides rotarykokous pidettiin Toutosen lomahuviloilla klo 17:45 alkaen
Läsnä: 10 Lempäälän rotaryklubilaista + avecceja 5
o Nautiskeltiin kahvit Siiri kahvilan mm. Erittäin maittavan ja suuren korvapuustin kera
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi kokouksen/ tilaisuuden tietokilpailukysymyksellä; Syyskuun
11.9. päivän, eli Aleksanterin päivän illalla on tavattu viettää kaupungin vanhoissa
käsityöverstaissa pientä ”Silmäkirkastusjuhlaa”, mutta mitä se tarkoittaa (vastaus: Kun työn teko
oli lopetettu, sytytettiin hämärän tullen ensimmäisen kerran suven jälkeen verstaaseen valo.
Mestari tarjosi samalla kisällille ja oppipojalle silmänkirkastusta)
o Ilkka Siren esitteli Toutosen lomahuvilat.
• Toutosen lomahuvilat savusauna nimitettiin vuoden savusaunaksi vuonna 2018
• Lomahuvilaa voi vuokrata ympärivuoden esim. erilaisiiin yrityksen tai perhejuhlan
tilaisuuksiin. Lomahuvila on 120 m2 ja siellä on 12 vuodepaikkaa
• Lomahuvila sijaitsee Pyhärven rannalla, Hiivalahdentie 41‐43, Lempäälä
• Erittäin kaunis ja viihtyisä paikka
• Savusaunaa testattiin muutaman kerholaisen voimin tilaisuuden jälkeen
• Tiistaina 15.9. Havas klubivierailua, Perjantaina 18.9. Rotary vuosijuhla Villa Hakkarissa

Presidentti muisti Ilkkaa kukkasilla ja Rotary
viinilaseilla

Vuoden savusauna Savusauna v. 2018

Toutosen lomahuvila ja kylpytynnyri

Savusaunan terassin tunnelmaa

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 24.09.2020
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 seitsemäs rotarykokous pidettiin Kotokampuksella klo 17:45 alkaen
Läsnä: 9 Lempäälän rotaryklubilaista + 2 vaihto‐oppilasta + Heini Mäenpää
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi kokouksen/ tilaisuuden tietokilpailukysymyksellä; Montako
tähteä on Argentiinan lipussa (vastaus: yksi; Jorma Kunnas vastasi oikein)
o Ruokailu ja kahvit
o Ruletti; 11 arpalippua => 22 euroa => Jorma Lehtinen voitti 11 euroa (nro 26) => klubille tuotto 11
euroa
o Vaihto‐oppilas Veeti Wesman piti esitelmän Tullysta, kylä Onondagan maakunnassa New Yorkissa
• Koulut Usassa maksullisia
• Veeti pelasi ja harrasti Tullyssa golfin pelaamista
• Asui 3:ssa perheessä
• Hieno kokemus Veetille monien uusien kaverien myötä
• Covid pandemian vuoksi joutui palaamaan takaisin Suomeen jo maaliskuussa 2020
• Vaihto‐oppilas Christina Kortet ei päässyt lähtemään Aregentiinaan vaihto‐oppilaaksi Covid
pandemian vuoksi. Christina kertoi Argentiinan suunnitelmistaan.
• Hakemus oli haasteellinen täyttää ja todennäköisesti se täytyy tehdä uudestaan, kun
Covid pandemiatilanne sallii lähdön Argentiinaan
• Christina opiskelee Espanjaa
• Odottaa jo kovasti matkaa
• Rotary matrikkeli 2020‐2021 oli jaossa. Kirja noudettavissa rotary kokouksissa Kotokampuksella.
• Tulevat rotary tapahtumat:
• Torstaina 01.10. Aimalan kirkko – Sekä tarua että totta, Ilkka Mäkinen, Kotokampus
• Torstai 08.10. Piirikuvernöörin vierailu, Kotokampus
• Lauantai 10.10. retki Tollinmäen kartanoon Hartolaan. Matkan hinta 20 euroa/ henkilö.
Ilmoittaudu torstai 01.10. mennessä !

Vaihto‐oppilaat Veeti Wesman ja Christina Kortet

Tully; New York ja Rotary matrikkeli

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 01.10.2020
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kahdeksas rotarykokous pidettiin Kotokampuksella klo 17:45 alkaen
Läsnä: 14 Lempäälän rotaryklubilaista + piirin 1390 piirisihteeri ja Tampere Itäisen alueen
apulaiskuvernööri Esa Mäkinen + 6 vierasta
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi kokouksen/ tilaisuuden tietokilpailukysymyksellä
o Ruokailu ja kahvit
o Yhteiskuntatieteiden tohtori Ilkka Mäkinen (valokuva vasen alakulma) piti esitelmän Aimalan
kirkosta; Sekä tarua että totta
• Nurmen Aimalassa tehtiin kaivauksia pienellä budjetilla arkeologi Juha Ruohosen johdolla
toukokuussa 2017 (valokuva oikea alakulma).
• Kaikkiaan koealueilta tunnistettiin kymmenisen lapsille tai aikuisille kuulunutta
ruumishautaa. Helatorstaina löytyi varvasluita ja aikuisen pääkallo hieman vajaana. Esiin
kaivettiin vielä lasten ja nuorten hautoihin kuuluneita kallonosia ja reisiluita.
• Missä on hautausmaa, siellä on ollut myös kirkko ja päinvastoin. Perimätieto Aimalan
kirkosta on siis totta.
• Ravattulan kirkko Turussa on hahmoteltu kuvassa alla ja Aimalan kirkko samoin
• Lempäälä seura kerää parhaillaankin varoja jatkokaivauksille
• Ilkka esitteli kansanperinnettä eli myös Aimala runoja ja taruja
Sitkeä perimätieto poltetusta kirkosta
“Mies musta Mustisista
Harmaa Hakinmäestä
Pitkä mekko Menkalasta,
Hullua houkutteli Hollolasta,
Käski miestä mieletöntä,
Polta kirkko Lempäälästä
Että riutuis vetten riidat,
Vaikenis maiden väet.”
• Runonkatkelmat Lempäälän varhaisesta kirkosta ja sen polttamisesta on ensi kerran
talletettu 1750-luvulla. Muistiinmerkitsijöinä toimivat kirkkoherra Erik Edner ja ylioppilas
Mikael Waldenius
• Rotary matrikkeli 2020-2021 oli jaossa. Noudettavissa rotary kokouksissa Kotokampuksella.
• Tulevat rotary tapahtumat:
• Torstai 08.10. Piirikuvernöörin vierailu, Kotokampus
• Lauantai 10.10. retki Tollinmäen kartanoon Hartolaan.

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 08.10.2020
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 yhdeksäs rotarykokous pidettiin Kotokampuksella klo 17:45 alkaen
Läsnä: 15 Lempäälän rotaryklubilaista + piirin 1390 piirikuvernööri Ilkka Nikmo, piirikouluttaja Auli
Nikmo ja Tampere Itäisen alueen apulaiskuvernööri Esa Mäkinen sekä uusi jäsenehdokas
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi kokouksen/ tilaisuuden tietokilpailukysymyksellä
o Ruokailu ja kahvit
o Ruletti, jossa 18 myytiin numeroa ( =36 euroa). Ei voittoa , joten 36 euroa jäi klubille.
o Ruletin voittorahat klubille 11 eur + 36 eur= 47 euroa luovutettiin rahastonjoitajalle.
o Kauden 2019 -2020 Lempäälä klubin presidentti Joona Koivisto palkittiin PHF-tunnustuksella
(Paul Harris Fellow) hyvin ansioituneesta presidentin tehtävästä
o Kokouksessa oli mukana esittäytymässä uusi jäsenehdokas Santeri Tuckett (20 v.), joka opiskelee
TAMKissa kansainvälistä liiketaloutta
o Piirikuvernööri Ilkka Nikmo piti esitelmän
• Kävi oikeustieteellisen Turussa ja perehtynyt erityisesti hallinto-oikeuteen ja –
lainsäädäntöön. Lakimiehen tehtävissä, kuten myös kaupunginjohtajana, ollut molemmissa
tehtävissä noin 20 vuotta.
• Kertoi lyhyesti Rotary Internationalin presindentistä (RIP) Holger Knaackista ja hänen
teemastaan ”Rotary avaa mahdollisuuksia”
• ”Rotary avaa mahdollisuuksia” pinssi läsnäolijoille ja aiheeseen liittyvä viiri klubille
• Mainosti kansainvälisiä rotary tapahtumia. Ensi vuonna RI convention on Taipessa.
• Mäntässä on rotary seminaari 24.10. ja sen yhteydessä piirikokous iltapäivällä
• 17.-18.4.2021 on Mäntässä piirikonferenssi, joka on ensimmäinen laatuaan
• Rotary matrikkeli 2020-2021 oli jaossa. Noudettavissa rotary kokouksissa Kotokampuksella.
• Tulevat rotary tapahtumat:
• Lauantai 10.10. retki Tollinmäen kartanoon Hartolaan
• Torstai 15.10 ei kokousta
• Torstai 22.10. puhetta jääkiekosta/ Kiekkoleijona nro 216 Hannu Soro, Kotokampus

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 10.10.2020
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kymmenes rotarykokous, retki Tollinmäelle Hartolaan lauantaina 10.10. klo 10 alkaen
Läsnä: 11 Lempäälän rotaryklubilaista ja avecit 8 + museonhoitaja Vesa Järvinen
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi kokouksen/ tilaisuuden tietokilpailukysymyksellä matkan alussa
o Pysähdys kahville ja pullalle Pulkkilan harjulla. Kahvi ja pulla hintaan 5 eur/ henkilö, joka sovittiin
laitettavan klubin kassaan.
o ”Paljon onnea”- yhteislaulu kartanolle tullessa terassin edessä Juhanille ja Kirstille
o Lahjat ja kukat syntymäpäiväsankareille salissa sekä Juhanin upeaa soittoa flyygelillä. Ruokailu ja
kahvit. Pekan ja Heinin mukaansatempaava ”Armas ja Maikki” Järnefelt- esitelmä ja tilaisuuden
lopuksi vielä Juhanin soittamana kuuluisia tunnettuja sävelmiä, mm. Elegia.
o Koskipään kartanon museonhoitaja Vesa Järvinen piti mielenkiintoisen esitelmän Hartolasta ja
Tollinmäen kartanosta
• Hartolan alueen vanhin asutuskerrostuma on kivikaudelta noin 7000 vuoden takaa.
Kiinteän ja jatkuva asutus rautakaudella noin 800-luvulla. Hartola esiintyi kirkkopitäjänä
ensimmäisen kerran jo vuonna 1398.
• Kuningas Kustaa III erotti Hartolan itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi Sysmästä vuonna 1784
ja pitäjä sai nimen kruununperillisen Kustaa IV Adolfin mukaan: Gustav Adolfs socken.
Vuonna 1867 kuntalain voimaan tultua nimi muuttui takaisin Hartolan kunnaksi.
• Hartola tunnetaan kartano- ja kirjailijapitäjänä. Pitäjän tunnetuimpia kirjailijoita ovat
olleet Maila Talvio, Uuno Kailas, Uno von Schrowe, Arvi Kivimaa ja Kaarina Helakisa.
• Tollinmäen kartano on historiallinen ratsutila, ensimmäinen päärakennus 1772, muutettu
empiretyyliseksi 1810-luvulla, täydellisesti peruskorjattu 1990-luvulla.
http://book.visitlahti.fi/fi/tehtava/1143219/tollinm%C3%A4en-kartano/showdetails
• Tollinmäki oli Tandefelt suvun omistuksessa koko 1800-luvun ja 1900-luvun alussa
kunnan omistukseen kunnes nykyään kartanoa isännöi kouluneuvos Juhani Laurila.
• Rotary matrikkeli 2020-2021 oli jaossa. Noudettavissa rotary kokouksissa Kotokampuksella.
• Tulevat rotary tapahtumat:
• Torstai 15.10 ei kokousta
• Torstai 22.10. puhetta jääkiekosta/ Kiekkoleijona nro 216 Hannu Soro, Kotokampus
• Torstai 29.10. Vuosikokous

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 22.10.2020
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 yhdestoista rotarykokous, Puhetta jääkiekosta/ Kiekkoleijonanro 216 Hannu Soro,
Kotokampus 22.10. klo 17:45 alkaen
Läsnä: 14 Lempäälän rotaryklubilaista ja 2 vierasta + Teamsissä 6 rotaryä
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi kokouksen/ tilaisuuden tietokilpailukysymyksellä
o Ruokailu ja kahvit
o Ruletti, jossa myytiin 13 numeroa ( =26 euroa). Voitto 13 euroa Vesa Borgenströmille, joten 13
euroa jäi klubille. Tämän kauden rulettien tuotto on nyt 60 euroa (47 + 13 eur).
o Hannu Soro, kiekkoleijona nro 216 piti mielenkiintoisen esitelmän itsestään ja jääkiekosta
• Hannu on suomalainen opettaja, kunnallispoliitikko sekä jääkiekkovaikuttaja
• Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n jäsen ja edustaja Suomessa
• Liittovaltuuston puheenjohtaja ja liittohallituksen jäsen
• Hannu Sorolla ei ole pelaajataustaa jääkiekossa
Saavutukset ja palkinnot
- SM-liigan pronssi 1977, Koovee (huoltaja)
- Olympiahopea 1988, A-Maajoukkue (huoltaja)
- Kanada-cupin kolmas sija 1991, A-maajoukkue (huoltaja)
- MM-hopea 1992, A-maajoukkue (huoltaja)
- SM-liigan hopea 1998, Ilves (joukkueenjohtaja)
- Suomen jääkiekkoleijona #216
Jääkiekosta kertoi saavutuksista, harrastajista jne:
• Jääkiekko on Suomen suosituin urheilulaji
• Suomen jääkiekkoliitto ry on perustettu vuonna 1929
• Ensimmäinen SM-kilpailu ja maaottelu pidettiin vuonna 1928
• Suomi järjesti ensimmäiset MM-kisansa vuonna 1965 Hakametsän hallissa ja seuraavat MM-kisat
tulossa 2022 Tampereelle Uros Live-areenalle ja Helsinkiin Hartwall-areenalle
• Jääkiekon strategiassa 2018 -2022 on päämääränä jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen
arvoineen ja painopisteineen
• Rotary matrikkeli 2020-2021 saatavilla. Noudettavissa aina rotary kokouksissa Kotokampuksella.
• Tulevat rotary tapahtumat:
• Torstai 29.10. Vuosikokous, Kotokampus + Teams
• Torstai 5.11. Etäkokokoukset - uutta ja normaalia, Pekka Ketonen, Kotokampus
• Torstai 12.11. Musiikkitallenneraati, Presidentin kanslia (max. 15 henk. + Teams)

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 29.10.2020
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kahdestoista rotarykokous, vuosikokous Kotokampuksella 29.10. klo 17:45 alkaen
Läsnä: 15 Lempäälän rotaryklubilaista ja Teamsissä 5 rotaryä
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi kokouksen/ tilaisuuden tietokilpailukysymyksellä
o Ruokailu ja kahvit
o Tällä kertaa ei ollut rulettia
o Vuosikokous asialistan mukaisesti presidentti Pekka Mäenpään johdolla. Kts. liitteet.
• Käytiin poikkeuksellisesti läpi viime kevään ja tämän syksyn toimintaa
• 2. sihteeri Päivi Roiha tekee varsinaisen muistion vuosikokouksesta
• Kauden 2019-2020 presidentti Joona Koivisto kävi läpi toimintakertomuksen 2019-2020
• Jorma Kunnas kertoi samalla kauden 2019 - 2020 vaihto-oppilaskuvioita
• Rotary matrikkeli 2020-2021 oli saatavilla. Noudettavissa aina rotary kokouksissa
Kotokampuksella
• Tulevat rotary tapahtumat:
• Torstai 5.11. Etäkokokoukset - uutta ja normaalia, Pekka Ketonen, Kotokampus
• Torstai 12.11. Musiikkitallenneraati, Presidentin kanslia (max. 15 henk. + Teams)

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 05.11.2020
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kolmastoista rotarykokous, Etäkokokoukset - uutta ja normaalia, Pekka Ketonen
Kotokampuksella 05.11. klo 17:45 alkaen
Läsnä: 10 Lempäälän rotaryklubilaista ja Teamsissä 1 rotary sekä 1 vieras
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi kokouksen/ tilaisuuden tietokilpailukysymyksellä
o Ruokailu ja kahvit
o Ruletti, jossa myytiin 14 numeroa ( =28 euroa). Voitto 14 euroa Eero Jakovuorelle, joten 14 euroa
jäi klubille. Tämän kauden rulettien tuotto on nyt 74 euroa (60 + 14 eur).
o Ketosen Pekka koulutti ”Etäkokoukset - uutta normaalia”, jossa oli esimerkkinä Teams, Kts.
liitteet.
• Opiskeltiin käytännön esimerkkejä Teamsistä
• Kokouksen koollekutsumista, tekniikan toimiminen, kokouksen sujumisesta käytäntöjä,
hyvä kokouskäytäntö, kokouksen johtaminen, esimerkkinä Microsoft Teams ja
maksuttoman Teamsin käytöstä asiaa
• Rotary matrikkeli 2020-2021 oli saatavilla. Noudettavissa aina rotary kokouksissa
Kotokampuksella
• Tulevat rotary tapahtumat:
Torstai 12.11. Musiikkitallenneraati, Presidentin kanslia (max. 15 henk. + Teams)
Torstai 19.11. Rotarysäätiöasiaa, Kotokampus, Markku Kalliomäki
Perjantai 27.11. Pikkujoulu
Torstai 03.12. Tunnettu ja tuntematon Linna, Kotokampus, Reino Hietiö
Keskiviikko 09.12. klo 18.30 Rotarien 25. joulukonsertti, Pirkanmaan Hoitokodin tueksi
Tampereen tuomiokirkossa. 500 ensimmäistä pääsee sisään.
• Torstai 17.12. Joulukirkko, Lempäälän kirkko
•
•
•
•
•

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 12.11.2020
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 neljästoista rotarykokous, Musiikkitallenneraati, Presidentin kansliassa 12.11. klo
17:45 alkaen
Läsnä: 10 Lempäälän klubin rotaria ja Teamsissä 4 rotaria (ja 1 vieras) sekä 3 vierasta paikan päällä
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi kokouksen/ tilaisuuden tietokilpailukysymyksellä
o Ruokailu ja kahvit
o Ei rulettia
o Musiikkitallenneraadissa 3 raatilaista; Juhani Laurila, Kalevi Kankaala ja Seppo Elomaa .
• Musiikkitallenneraadissa kuunneltiin:
• Frederic Chopin: 12 etydiä opus 10, nro 3 E-duurissa ”Tristesse”, Tamas Vasary,
piano
• Oskar Merikanto: Valse Lente, Izumi Tateno, piano
• Gary Brooker, Keith Reid, Matthew Fisher: A whiter Shade of Pale, Procol Harum
• Jokainen raatilainen oli valinnut yhden mieleisensä ja hänelle itselleen tärkeän kappaleen,
joka oli koskettanut raatilaista elämässä jollain mieleenpainuvalla tavalla
• Kaksi raatilaista arvosteli ja kertoi mielipiteensä ja tuntemuksensa kuulemastaan
kappaleesta, ja sen jälkeen kappaleen valinnut raatilainen kertoi syyn kappaleen
valinnasta raatiin ja miksi se on hänelle tärkeä kertoen myös kappaleen historiasta
• Rotary matrikkeli 2020-2021 oli saatavilla. Noudettavissa aina rotary kokouksissa
Kotokampuksella tai presidentin kansliassa.
• Tulevat rotary tapahtumat:
• Torstai 19.11. Rotarysäätiöasiaa, paikka vielä avoin, Markku Kalliomäki
• Perjantai 27.11. Pikkujoulu
• Torstai 03.12. Tunnettu ja tuntematon Linna, Kotokampus, Reino Hietiö
• Keskiviikko 09.12. klo 18.30 Rotarien 25. joulukonsertti, Pirkanmaan Hoitokodin tueksi
Tampereen tuomiokirkossa. 500 ensimmäistä pääsee sisään.
• Torstai 17.12. Joulukirkko, Lempäälän kirkko

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 19.11.2020
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 viidestoista rotarykokous, Rotarysäätiöasiaa, Markku Kalliomäki Kotokampuksella
19.11. klo 17:45 alkaen
Läsnä: 8 Lempäälän klubin rotaria ja Teamsissä 5 rotaria sekä 3 vierasta paikan päällä
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi kokouksen/ tilaisuuden tietokilpailukysymyksellä
o Ruokailu ja kahvit
o Ruletti, jossa myytiin 10 numeroa ( =20 euroa). Ei voittoa, joten 20 euroa jäi klubille. Tämän
kauden rulettien tuotto on nyt 94 euroa (74 + 20 eur).
o Tuleva uusi jäsen Juha Tuominen kävi esittäytymässä
o Markku Kalliomäki piti mielenkiintoisen Rotarysäätiö esitelmän. Kts. Liite.
• Rotarien tunnus: DOING GOOD IN THE WORLD

• Rotary matrikkeli 2020-2021 oli saatavilla. Noudettavissa aina rotary kokouksissa
Kotokampuksella tai presidentin kansliassa.
• Tulevat rotary tapahtumat (HUOM! Tilanne saattaa muuttua Koronarajoitusten takia):
• Perjantai 27.11. Pikkujoulu – peruttu Koronarajoitusten vuoksi 25.11.
• Torstai 03.12. Tunnettu ja tuntematon Linna, Teams, Reino Hietiö
• Torstai 10.12. klo 16.00 Tutustuminen Kotokampuksen uusiin tiloihin.
• Torstai 17.12. Joulukirkko, Lempäälän kirkko

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 03.12.2020
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kuudestoista rotarykokous, Tunnettu ja tuntematon Linna, Reino Hietiö presidentin
kansliassa ja teamsissä 03.12. klo 18:00 alkaen
Läsnä: 3 Lempäälän klubin rotaria ja Teamsissä 14 rotaria sekä 3 avecia paikan päällä
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi kokouksen
o Reino Hietiö piti esitelmän kirjailija ja akateemikko Väinö Linnasta (20.12.1920 – 21.4.1992),
”Tunnettu ja tuntematon Linna”.
• Tähdet ja taivaankappaleet keskeisesti mainittuja Linnan kirjallisessa tuotannossa
• Vuonna 1946 suunnitteli kirjoittavansa näytelmän auringosta ja planeetoista, jossa aurinko
on äiti ja planeetat lapsia. Tämä näytelmä ei toteutunut.
• Linnan esikoisteos on ”Päämäärä” vuodelta 1947. Muut teokset:
• Musta rakkaus (-48)
• Tuntematon sotilas (-54). (Elokuvissa n. 3 miljoonaa katsojaa)
• Täällä pohjantähden alla 1 – 3 (-59, -60 ja -62) => ”professorikiista”
• Sotaromaani (v. 2000)
• sekä esseekokoelmat ; Oheisia (-67) ja Murroksia (-90)
• Linna luonnehti tyyliään kansanomaiseksi
• Oli vaatimaton, mutta tunsi arvonsa kansakunnan keskuudessa siitä ylpeilemättä
• Väinön Linnan kuva 20 markan setelissä. Kerttu Linna maksoi miehensä kuvalla kylpylässä
• ”Tunti Väinö Linnan seurassa on kuin luento elämän taivasta, enemmänkin kuin luento”
• Väinön ”hymy on kuin kirkastettua kultaa”
• Palveli armeijassa 4 vuotta ja 8 kk (jalkaväkirykmentti 8, 1. komppanian
konekivääriryhmän johtaja). Esim. Tapaus sodassa, jolloin koko ryhmä kuoli tai haavoittui,
mutta Linna selvisi vammoitta
• Hietiö tapasi Linnan huhtikussa 1970 Linnan kotona ja huhtikuussa 1979 Urjalan koululla
• Tapasi Edvin Laineen Urjalassa v. 1989. Väinö ei pystynyt muodostamaan enää sanoja, ja
antoi vaan ”jaa, jaa” vastaukset Laineelle. ”Sanat olivat jättäneet mestarinsa”.
• Tulevat rotary tapahtumat :
• Keskiviikko 09.12.2020, Rotareiden perinteinen joulukonsertti, Aamulehden tietoverkossa
lehden tilaajille suorana tai 7 päivän ajan osoitteessa; Aamulehti.fi/live
• Torstai 10.12. klo 16.00 Tutustuminen Kotokampuksen uusiin tiloihin, 9 mahtuu mukaan
• Torstai 17.12. Joulukirkko, Lempäälän kirkko, tietoverkossa, johon kutsu myöhemmin

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 10.12.2020
Muistio – Pekka Mäenpää/ Seppo
Elomaa

Kauden 49 seitsemästoista rotarykokous Kotokampuksen Ehtoonhelmessä 10.12. klo
16:00 alkaen
Läsnä: 7 Lempäälän klubin rotaria ja 2 vierasta
Tutustuimme Kotokampuksen vastavalmistuneeseen uudisosaan Ehtoonhelmeen
o Rakennusta esitteli meille Kotokampuksen johtaja Pauliina Alén
o Rakennuksen arkkitehtisuunnittelija on Suunnittelutalo PPG:n Eija Kuokkanen ja toteuttaja
Rakennusliike Pekka Kynnös Oy
o Rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 2019 ja niiden pitäisi valmistua vuoden 2020 loppuun
mennessä
o Laajennuksen kustannusarvio on 7 370 000 euroa. ARA:n investointiavustusta on myönnetty 2,7,
milj. € ja loput kustannuksista katetaan kuntarahoituksen lainalla
o Kotokampuksen henkilökunta pääsi vaikuttamaan toiminnallisiin ratkaisuihin ja asukkaat
sisustukseen
o Ehtoonhelmessä pyritään kodinomaiseen asumiseen, jossa on mahdollista elää oman näköistä,
toiminnallista ja osallistuvaa elämää
o Vapaaehtoistyön on suunniteltu olevan luonteva osa Ehtoonhelmen toimintaa
o Ehtoonhelmessä on tarkoitus järjestää monipuolista toimintaa, jota voivat hyödyntää asukkaiden
lisäksi myös kylän ulkopuolella asuvat ikääntyneet
o Satu Luukas ja Pauliina Alén saivat klubilta joulukukat
• Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta !

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Joulukirkko 17.12.2020
Muistio – Pekka Mäenpää

Klubin perinteinen joulukirkkotilaisuus torstaina 17.12. klo 18
Läsnä: Tilaisuuteen osallistuttiin noin 25 laitteella. Osallistujia oli oman klubin jäsenten lisäksi
Havas-klubista ja Akaasta

• Lempäälän, Vesilahden ja Akaan
klubien perinteinen joulukirkkotilaisuus
järjestettiin tällä kerralla vähemmän
perinteisesti verkkokokouksena
• Jouluhartauden saarnoineen meille piti
rovasti Asko Ojakoski.

• Useimmat joutuivat osallistumaan
tilaisuuteen tietoverkon välityksellä.
Tältä musiikkiesitykset näyttivät
Jakovuoren näytöllä.
• Musiikista vastasivat Juho ja Sirkku
Kanervo sekä Heini ja Pekka Mäenpää
• Kiitos kuluneesta ja hyvää uutta vuotta 2021!
• Aloitamme kevätkauden torstaina 7.1. klubineuvottelulla Teamsissa.

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 07.01.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 yhdeksästoista rotarykokous, klubineuvottelu teamsissä 07.01.2021 klo 18:00
alkaen
Läsnä: Teamsissä 11 rotaria
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi teams kokouksen
o Keskusteltiin seuraavista aiheista:
• Joulunajan kuulumiset
• Loppiaistanssit peruttiin koronan takia
• Lempäälän rotaryklubi täyttää 50 vuotta heinäkuussa 2022
• Lempäälätalo
• Vierailu Lempäälätaloon tulevaisuudessa
• Lempäälä- Havas klubi on lopettanut
• jäsenien pyyntö Lempäälän rotaryklubiin kirjeitse
• Juha Tuominen ilmoitti kiinnostuksensa nuorisovaihdosta, josta hänellä on aiemmassa
klubissa hyvä kokemus
• Juha esitelmöi myös jossain vaiheessa syvänmerenkalastuksesta. Hän harrastaa
syvänmerenkalastusta ja mielenkiintoisia tarinoita olisi luvassa.
• Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstai 14.01. klo 18, Videoiden katseluilta, Teams
• Torstai 21.01. klo 18, Katalonian kultakurkku, Roger Argemi, Teams

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 14.01.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kahdeskymmenes rotarykokous, videoiden katseluilta teamsissä 14.01.2021 klo 18:00
alkaen
Läsnä: Teamsissä 12 rotaria + Heini tulosten laskijana
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi teams kokouksen
o Katsottiin ja arvosteltiin seuraavat kilpailuvideot. Videoiden saamat pisteet boldattuna sekä 3.
ensimmäisen sijoitus suluissa perässä sinisellä
1.
2.
3.
4.
5.

Clean Water Camp rap 2019; Asikkalan RK, 12 pistettä (1.)
Lahti Wesijärvi klubin esittely: Lahti-Wesijärven RK, 3 pistettä
Ratas; Ylöjärven RK, 1 pistettä
Lahti-Laune RK:n esittely; Lahti-Launeen RK, 4 pistettä
Satelliittiklubin esittely; Tampere Health and Environment SK (Tampere-Lielahti RK), 8 pistettä
(3.)
6. Tämä on Rotary; Nastolan RK, 5 pistettä
7. Rotaryklubin presidenttien tehtävien vaihto Elämyspihassa Janakkalassa; Janakkalan RK, 2
pistettä
8. Lähde vaihtoon; Asikkalan RK, 10 pistettä (2.)
• Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstai 21.01. klo 18, Katalonian kultakurkku, Roger Argemi, Teams

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 21.01.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kahdeskymmenesyhdes rotarykokous, Katalonian kultakurkku Roger Argemi teamsissä
21.01.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: Teamsissä 15 rotaria ja 2 avecia sekä vieraana Katalonian kultakurkku Roger Argemi
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi teams kokouksen
o Vierailijana Roger Argemi, joka kertoi tekemisistään musiikin parissa.
•
•
•
•

Roger Argemi on laulaja, lauluntekijä sekä musiikkituottaja Espanjassa.
Katsottin alkuun LVS video Music On The Lakeside-leirin illanvietosta Lempäälän luontaiskylpylän
rantapaviljongilta vuodelta 2017. Roger vieraili leirillä ja esiintyi myös kyseisellä videolla.
Haaveena työskennellä musiikkibisneksessä
Kuunneltiin Rogerin musiikkivideot
• Roger Argemi- Maria Jacobs – ”Mots”
• La Fina Linía - https://www.youtube.com/watch?v=JZwVis3k3dY
• Rogerin oma sävelly ja sanoitus
• Laulu kertoo, että rakkauden osoittaminen onnistuu ilman sanoja
• Uusi julkaisematon musiikkivideo Rogerilta, joka julkaistaan vasta helmikuun 12.

• Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstai 28.01. klo 18, Juha Tuominen, Norjan merikalastus harrastuksena, Teams
• Torstai 04.02. klo 18, Joanna Roiha, Naisena asepalveluksessa, Teams

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 28.01.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kahdeskymmeneskahdes rotarykokous, Norjan merikalastus harrastuksena teamsissä
28.01.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: Paikan päällä 3 rotaria, teamsissä 11 rotaria ja 2 avecia
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi teams kokouksen
o Esitelmän pitäjänä Juha Tuominen, joka kertoi Norjan merikalastuksesta harrastuksena.
• Yleisimmät kalalajit turska ja sei. Lisäksi halutuimpia ovat puna-ahven, merikissa, kissakala ja
tietysti se kaikkien himoitsema ruijanpallas. Myös molva, keila, erilaiset kampelakalat jne.
• Matka pohjoiseen Norjaan; lentäminen ja vuokraaminen ei ole kovin toimiva vaihtoehto
• Juha käynyt paikan päällä sekä osa takapenkistä kaadettuna ja peräkärryn kanssa. Peräkärryn
kanssa matkanteko on vähän hitaampaa, mutta matkustaminen huomattavasti paljon
mukavampaa. Huomioi Norjassa jarruttoman kärryn max. nopeus on vain 60 km/h ja kovat sakot.
• Yleisin tapa on vuokrata paikan päältä asunto ja vene. Laskupaikkojen löytäminen omalle
veneelle vaikeaa, oikeiden karttojen löytäminen ja turvallisuusasiat eivät tule silloin kovin hyvin
huolehdittua. Vuokralaitteissa useimmiten GPS paikantimet ja isännän reaaliaikainen
monitorointi.
• Merikalastuksessa houkuttaa tosi iso kala toisessa päässä... Kokemuksia, raitista ilmaa, luontoa...
• Kalojen perkuu on oma taiteenlajinsa ja sen oppii vai tekemällä. Esim. turskat ja seit fileoidaan
vain ulkopuolelta ja vatsaa ei avata
• Helppo harrastus aloittaa ja ei kallis harrastuksena. Esim. vko neljältä maksaa noin 3000 euroa.
• Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstai 04.02. klo 18, Joanna Roiha, Naisena asepalveluksessa, Teams

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 04.02.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kahdeskymmeneskolmas rotarykokous, Naisena asepalveluksessa, Joanna Roiha
teamsissä 04.02.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: Teamsissä 15 rotaria, apulaiskuvernööri Esa Mäkinen ja Heini Mäenpää
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi teams kokouksen
o Esitelmän pitäjänä Joanna Roiha ja aiheena Naisena asepalveluksessa.
• Joannalla on ollut kiinnostus isänmaan puolustamiseen taustanaan sotatarinat ja lukuisat isätytärkeskustelut armeijaan liittyen
• 6.1.2020 aukesi Santahaminan portit ja tie kävi 1. Jääkärikomppaniaan
• 1/20 saapumiserässä uusia alokkaita tuli n. 900, joista naisia oli 52
• Korona toi haasteet armeijaan; pitkät kiinnioloajat ja lomat, karanteenituvat, maskit ym.
• Joanna sai hyvää palautetta ryhmänjohtajana toimiessaan;
• ”Ongelmatilanteissa tai kysymysten ilmetessä keksii vaihtoehtoisia ratkaisuja ja ottaa
huomioon alaisten yksilölliset tarpeet ja taitotason”.
• ”Kouluttaja, joka osoittaa, että voi rauhallisella olemuksellaan myös saavuttaa erittäin
tiukan auktoriteetin itselleen”
• ”Ammattitaitoinen, esimerkillinen johtaja – toimii, kuten sanoo”
• Joanna julkkiksena, kun puolustusvoimat julkaisi kuvan vuoden 1985 ja 2020 varusmiehestä
• ”Intti on ihmisen parasta aikaa” ja tulevaisuuden suunnitelmissa työt sekä poliisiammattikoulu
• Sukupuolien välisiä eroja;
• Eri tuvat naisille ja miehille, reserviupseerikoulussa (ruk) on käytössä sekatuvat
• Päiväraha naisilla 0,50€ enemmän kuin miehillä
• Peruskuntotestin pisterajat
• Tulevat rotary tapahtumat :
• Sunnuntai 14.02. klo 14, Ystävänpäivän viettoa Lempäälän luontaiskylpylän rannassa

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 14.02.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kahdeskymmenesneljäs rotarykokous, ystävänpäivä- ja laskiais"rieha" Uotin
luontaiskylpylän rannassa 14.02.2021 klo 14:00 alkaen
Läsnä: 10 rotaria ja avecit 7
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi teams kokouksen esittelemällä päivän ohjelman
o Ystävänpäivä- ja laskiais"riehaa" vietettiin Uotin luontaiskylpylän rannassa seuraavasti :
• Makkaranpaistoa ja sen herkuttelua
• Perinnekelkkailua
• Kilpailua, jossa sanaleikittelyä kirjaimilla V,A,L,I,O. Kisailun voitti ryhmä 1.
• Kahvia ja pullaa
• Auringonpaistetta, mutta lämmin pukeutuminen oli myös paikallaan, kuten oli ohjeistettu
• Mukavaa yhdessäoloa
• Viimeisten kuulumisten vaihtoa
• Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstaina 18.02. klo 18 Teamsissä, Nykyajan pyhiinvaellukset Santiago de Compostelaan,
Heini Mäenpää
• Tiistaina 23.02. järjestetään klo 10 (EET) alkava Itämeren suojelua käsittelevä
rotarywebinaari
• Torstaina 25.02. klo 18 Teamsissä, Lotta Svärd järjestön perustamisesta 100 vuotta, PAG
Inkeri Haarla-Kettunen

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 18.02.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kahdeskymmenesviides rotarykokous, Nykyajan pyhiinvaellukset Santiago de
Compostelaan, Heini Mäenpää Teamsissä 18.02.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: 11 rotaria, apulaiskuvernööri Esa Mäkinen ja aveceja
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi Teams kokouksen
o Heini Mäenpää piti esityksen Nykyajan pyhiinvaellukset Santiago de Compostelaan:
•

•
•

•
•
•
•

Pyhiinvaelluksen historiaa, pyyntö- tai rukouspyhiinvaelluksia sairauteen tai johonkin hätään,
ajateltiin, että paikassa on ihmeitä tekevä voima (saadaan näkö takaisin, kuurous häviää tai muu
ihme), hurskausvaellukset (ajatellakseen ja mietiskelläkseen omaa elämäänsä; lähellä
nykyaikaisten pyhiinvaelluksien ajatusta), ym.
Pyhiinvaellukset ovat muokanneet Eurooppaa (tutustuttiin vieraisiin maihin, kansoihin ja näiden
tapoihin)
Kohteita mm. Rooma, Jerusalem, Santiago de Compostela, Vadstena Ruotsissa, Nidaros Oslossa,
Hattulan kirkko Suomessa, Tampereella digitaalinen pyhiinvaellusverkosto, Pyhän Birgitan reitti,
Pyhän Olavin merireitti, Pyhän Henrikin tie, jne.
Keskimääräinen patikointivauhti 4 peninkulmaa päivässä tai esim. 25 km päivässä
Pyhiinvaellus on enemmän kuin mikä tahansa muu vaellus
On myös tuotteistettuja mukavuus reittejä, joissa mm. kahviloita lyhyin välein ja tutustuu sekä
tapaa paljon tuttuja
Syyt pyhiinvaellukselle nykyään: Irrottaudutaan arjesta, seikkailu, kulttuurihistoria,
luonnonläheisyys, pyhät paikat, yhteisöllisyys, jatkumo, henkinen tai inhimillinen ulottuvuus,
”hitaammin, syvemmälle ja nöyremmin”

• Tulevat rotary tapahtumat :
• Tiistaina 23.02. järjestetään klo 10 (EET) alkava Itämeren suojelua käsittelevä
rotarywebinaari
• Torstaina 25.02. klo 18 Teamsissä, Lotta Svärd järjestön perustamisesta 100 vuotta, PAG
Inkeri Haarla-Kettunen

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 25.02.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kahdeskymmeneskuudes rotarykokous, Lotta Svärd järjestön perustamisesta 100
vuotta, PAG Inkeri Haarla-Kettunen Teamsissä 25.02.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: 12 rotaria ja aveceja
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi Teams kokouksen
o PAG Inkeri Haarla-Kettunen piti esityksen Lotta Svärd järjestön perustamisesta 100 vuotta:
•

•
•
•
•

•
•
•

Lotta Svärd järjestön juuret:
• Itsenäistyminen 1917. Maanpuolustushenki kasvoi kyseisenä vuotena.
Suojeluskuntaliikkeen herääminen 1917, vuoden 1918 lopulla Suomen
suojeluskuntajärjestö. Naisten paikallisia yksiköitä. Valkoisen armeijan huoltoon
osallistuneet naiset. Saksassa koulutuksessa olleille naiset järjestivät salaisia reittejä ja
muonitusta. Toiminta oli spontaania ja nämä kyseiset naiset olivat myöhemmin
perustamassa Lotta Svärd järjestöä. Lotta Svärd nimi käyttöön vuonna 1918
29.3.1919 syntyi Lotta Svärd osasto nro 1 Helsingissä. Tuettiin suojeluskuntaa. Osasto oli hyvin
sotilaallinen ja kurinalainen sekä tehokas
Pohjois-Hämeeseen Längelmäen suojeluskunnan naisjärjestö vuonna 1919. Paikallisuus ja
pienyhteisösidonnaisuus tunnusomaista.
Lotta Svärd peruskirja neljällä päiväkäskyllä alkaen elokuussa 1919
Valtakunnallinen Lotta Svärd järjestö perustettiin 22.3.1921 ja sen jälkeen piirien perustamisia
ympäri Suomea. Vastustusta mm. sääntöjenmukaisten piirisihteerien, matkakustannusten sekä
jäsenmaksujen vuoksi.
Vapaaehtoinen, sitoutumaton naisten maanpuolustusjärjestö
Itsenäisyyden ja maanpuolustuksen aatteen vahvistaminen. Suojeluskuntien avustaminen
suojaamaan kotia, uskontoa ja isänmaata. 17 vuotta täyttänyt nainen. Kultaiset sanat velvoittivat.
Lottia oli parhaimmillaan arviolta noin 232 000 vuonna 1944 ja mitä moninaisempia tehtäviä.

• Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstaina 04.03. klo 18 Teamsissä, Kisan ja Jyryn lentopallo yhdistyivät jättiseura LempiVolleyksi, Juha Raunio
• Torstaina 11.03. klo 18 Teamsissä, Astor Piazzolla ja Tango nuevo

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 04.03.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kahdeskymmenesseitsemäs rotarykokous, Kisan ja Jyryn lentopallo yhdistyivät
jättiseura Lempo-Volleyksi, Juha Raunio Teamsissä 04.03.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: 12 rotaria ja aveceja
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi Teams kokouksen
o Juha Raunio piti esityksen Kisan ja Jyryn lentopallon yhdistymisestä jättiseura Lempo-Volleyksi:
•

•
•
•
•

•

Lentopallon menestystä Lempäälässä:
• Jyry menestyi 1970 – 1980 luvulla. 60-luvun alussa syntyneet tytöt olivat maan huipulla
junioreissa ja nostivat naisten joukkueen SM-sarjaan vuosiksi 1981 – 1983. Jatkoivat
ykkössarjassa 90-luvun lopulle asti.
• Miehissä Jyry 1-sarjassa 1985 – 1986 kauden
• Kisan menestystä C-tytöissä; 1977 ja 1989-90 syntyneet tytöt SM kultaa
• Miehissä Kisa nousi kaudella 2014 – 2015 1-sarjaan ja sai 1-sarjan hopeamitalin keväällä
2016
• Kisassa ollut maajoukkuepelaajia mm. Taina ja Oili Nieminen, Virpi Ollila, Noora
Nieminen, Anssi ja Ossi Vesanen, Sauli Silpo, Tommi Roininen
Yhteisestä seurasta alettiin puhua 2010-luvulla enemmän ääneen ja haluttiin
”keskinkertaisuudesta” pois
Jyry ja Kisa yhdistyivät Lempo Volleyksi perustamiskokouksessa 31.01.2019 ja 2019
toukokuussa asia julkistettiin Ideaparkissa
Lempo-Volley on harrastajamääriltään maan kolmanneksi suurin lentopalloseura eli yli 200
lisenssipelaajaa junioreista senioreihin.
Miesten 1- sarjajoukkue, 2-sarjajoukkue ja naisten 2-sarjajoukkue ovat edustusjoukkueet sekä
juniorijoukkueita joka sarjassa. Tulevaisuus näyttää hyvältä, vaikkakin korona on kurittanut
taloutta rankasti eli noin 15 – 20 % leikkaus budjettiin verrattuna edelliskauteen.
Ei tavoitetta nousta liigaan, koska vaatisi minimissään 150 000 -200 000 euron budjetin.

• Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstaina 11.03. klo 18 Teamsissä, Astor Piazzolla ja Tango nuevo
• Torstaina 18.03. klo 18 Teamsissä, Rotaryn Itämeren suojeluhanke, PDG Pentti Aspila
• Torstaina 25.03. klo 18 Teamsissä, Punkkien levittämät taudit, LT Jarmo Oksi

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 11.03.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kahdeskymmeneskahdeksas rotarykokous, Astor Piazzolla ja Tango nuevo, presidentti
Pekka Mäenpää Teamsissä 11.03.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: 12 rotaria ja aveceja
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi Teams kokouksen
o Presidentti Pekka Mäenpää piti esityksen Astor Piazzolla ja Tango nuevo :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Astor Pantaleon Piazzolla oli argentiinalainen säveltäjä, eräs kaikkien aikojen tunnetuimmista
tangosäveltäjistä ja koko musiikkilajin uudistaja.
Syntyi Mar del Platassa 11.3.1921 (100 vuotta syntymästä)
Kuoli Buenos Airesissa 4.7.1992 (kuoli 71 vuotiaana)
Piazzollan kehittämä tango nuevo sekoitti perinteiseen argentiinalaiseen tangoon elementtejä
erityisesti jazzista ja taidemusiikista. Kuulosti minusta jopa upealta sähköiseltä progemusiikilta.
Tango on latinaa ja tarkoittaa ”kosketan”
Jazzahtavasta ja taidemusiikkityylisuunnasta ei tykätty perinteisen argentiinalaisen tangon piirissä
Astorin soitin oli saksasta kotoisin oleva harmonikansukuinen argentiinalaisessa tangossa
tärkeimpänä soittimena pidetty bandoneón, joka kulkeutui siirtolaisten mukana 1800-luvun
lopulla Etelä-Amerikkaan
Pääsi soittamaan v.1939 yhteen tuon ajan kuuluisimpaan Anibal Troilon orkesteriin ja perusti
1960-luvulla Piazzolla –kvintetin
Yksi tunnetuimmista keikoista kauniissa oopperatalossa Teatro Colonissa Buenos Airesissa
Aloitti musiikki – ja sävellysopinnot vuonna 1941
Meinasi jopa hylätä tangon kokonaan 1940-luvun lopulla
Voitti sävellyskilpailun vuonna 1953 teoksella Sinfonia Buenos Aires
Astorin kuuluisia kappaleita löytyy You Tubesta, mm.:
• Adiós Nonino
• Libertango
• Oblivion

• Carlos Gardel: Argentiinalaisen tangon säveltäjä, laulaja ja näyttelijä. Kuuntele Por una cabeza
• Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstaina 18.03. klo 18 Teamsissä, Rotaryn Itämeren suojeluhanke, PDG Pentti Aspila
• Torstaina 25.03. klo 18 Teamsissä, Punkkien levittämät taudit, LT Jarmo Oksi

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 18.03.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kahdeskymmenesyhdeksäs rotarykokous, Rotaryn Itämeren suojeluhanke, PDG Pentti
Aspila Teamsissä 18.03.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: 14 rotaria ja aveceja
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi Teams kokouksen
o PDG Pentti Aspila piti esityksen Itämeren suojelu ja rotarit :
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Monet organisaatiot useissa maissa tekevät työtä Itämeren tilan hyväksi.
Rotarit ja rotariklubit ovat pitkään tehneet työtä Itämeren hyväksi (yli 10 vuotta), mm.
Silakkasoutu Helsingin silakkamarkkinoiden yhteydessä. Kerätty varoja ja järjestetty
seminaareja, joiden avulla tietoisuutta Itämerestä
Rotarit mukaan Itämeren suojeluun, koska
• Itämeri on hyvin keskeinen ympäristömme kannalta
• Itämeri on hyvin haavoittuva mataluutensa ja vähäsuolaisuutensa takia
• Jos negatiivista tapahtuu ympäristössä, niin riskit Itämeressä realisoituvat eli Itämeren
ympäristötilaan syntyy voimakkaasti huonontavia prosesseja
• Itämeri on yksi maailman parhaiten tunnettuja ja tutkittuja meriä, koska se on miltei
suljettu meri, niin sitä on hyvä seurata pilottina/ mallina ympäristöön kohdistuvista
muutoksista
Yhdistämällä rotarien ponnistukset verkostomme avulla voimme tuoda merkittävän lisäpanoksen
Itämeren suojeluun. Itämeren alueella 50 000 rotaria yhdeksässä rantavaltiossa. Valuma-alueen
maat mukaan, jolloin 14 maata mukana, niin tällöin noin 80 000 rotaria.
Rotarit etsivät yhteistyökumppaneita, joilla osaamista ja näyttöä työstä Itämeren hyväksi.
Yhteistyökumppaneita on jo SYKE (Suomen ympäristökeskus) ja LUKE (Luonnonvarakeskus)
Rotarit pyrkivät tekemään asioita hyvin ja oikein sekä tehdä sellaisia asioita, joilla on vaikutusta
Isoja webinaareja (noin 300 osanottajaa)
Itämeressä on paljon fosforia, joka aiheuttaa sinilevän (bakteeri) kasvua ja se taas vähentää
happea. Tavoite on fosforikuormituksen vähentäminen ja fosforikuormituksen poistaminen.
Lopullinen pitkän aikavälin tavoite saada selkeä parannus Itämeren tilaan (BASRAN = Baltic Sea
Rotary Action Network)
Itämerifoorumeja mm. 1420 ja 1410 toimesta
Sinileväseurantaa 111 havaintopaikalla (v. 2020).
Kouluille ”vesireppuja” ja säännöllistä seurantaa niiden kanssa

• Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstaina 25.03. klo 18 Teamsissä, Punkkien levittämät taudit, LT Jarmo Oksi
• Kiirastorstaina 01.04. ei kokousta
• Torstaina 22.04. klo 18, Ajankohtaista kaavoituksesta, Kaavoituspäällikkö Teija M

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 25.03.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kolmaskymmenes rotarykokous, Punkkien levittämät taudit, LT Jarmo Oksi Teamsissä
25.03.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: 18 rotaria ja aveceja sekä vieraana Tammer-Nova klubilta Päivi Oksi-Walter
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi Teams kokouksen
o LT Jarmo Oksi piti esityksen Punkkien levittämät taudit :
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Puutiainen on punkkeihin kuuluva eläin, joka kiinnittyy sopivaan kohtaan imeäkseen siitä verta ja
saattaa jäädä siihen päiväkausiksi. Suomessa koko maan eteläisessä puoliskossa Kemi-Joensuu
linjalle asti ja erityisen paljon saaristossa.
Borrelioosi ja TBE-tapaukset (puutiaisaivokuume) tasaisesti kasvaneet 10 vuoden aikana 2x ja 20
vuoden aikana 4x
Euroopassa sama trendi ja mahdollisesti ilmastonmuutoksen myötä siirtyy koko ajan
pohjoisemmaksi
Suomessa Borrelioosia 7000 – 8000 tapausta vuodessa ja TBE –tapauksia 40-90/ vuosi
TBE-virustartunta voi tulla minuuteissa
Borreliatartunta edellyttää useimmiten yli yön kestävää ihoon kiinnittymistä (varhaisvaihe 2 %:lla)
Lymen borrelioosi eli vaeltavan korkkiruuvin aiheuttamat taudinkuvat: vaeltavasta punoituksesta
vaeltavaan hermosto-oireistoon.
Puutiaisen pistosta ei aina havaintoa:
• Kivuton
• Imukärsän sahalaitaisuus vaikeuttaa punkin irrotusta
• Imukärsän väkäsen jääminen ihoon ei lisää borrelia-infektioriskiä
• Punkin voi vahingossa raapaista pois
Borrelioosia vastaan ei rokotetta, mutta TBE voidaan tehokkaasti estää rokotesarjalla
Lisää tietoa kannattaa tutkia netistä

• Tulevat rotary tapahtumat :
• Kiirastorstaina 01.04. ei kokousta
• Torstaina 22.04. klo 18, Ajankohtaista kaavoituksesta, Kaavoituspäällikkö Teija M

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 08.04.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kolmaskymmenesensimmäinen rotarykokous, Ikonimaalaus harrastuksena, Asko
Ojakoski Teamsissä 08.04.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: 12 rotaria ja aveceja
o
o
o
o

Presidentti Pekka Mäenpää avasi Teams kokouksen
Tietokilpailukysymys; Kenen pyhä ikoni => vastaus; Pyhä Pietari: oikeita vastauksia 3 kpl
Ketosen Pekka esitteli kunnan projektista – Yhteisön käyttöön osa Hakkarin kartanon tiloista
Asko Ojakoski piti esityksen Ikonimaalaus harrastuksena :

Harrastukseen löytyy mm. kirja nimeltä ”Opi maalaamaan ikoneita”.
Asko ollut maalaamassa vuosittain yhtenä tai kahtena viikkona ikoneita. Ikonin ehtii tehdä
suunnilleen viikossa. Ikoni tulee Kreikan sanasta eikon (= pyhä kuva).
• Pitkä maalaustauko tarkoittaa, että usein joutunut opiskelemaan ikonin maalauksen uudelleen.
Jatkuva harrastaminen edellyttäisi kotiin välineille huoneen sitä varten.
• Miksi aloittanut harrastuksen ?
• Ortodoksisuuteen liittyen Asko ainakin kuvittelee, että harrastus liittyy ortodoksiseen
kirkkotilaan, jossa Ikonostaasi on edessä (=alttarin ja kirkkosalin erottava seinä), ja jolloin
tila on toisenlaisen näköinen kuin pelkistetty luterilainen kirkkotila.
• näköaistin lisäksi ”suitsutus” myös hyväilee hajuaistia.
• Kuulo huomatuksi laulun myötä, ja sanotaan, että ihmisääni on kaunein soitin.
• Ikonimaalaus on tutustuttanut moniin paikkoihin ja ihmisiin
• Ortodoksikirkon pitkä historia puhuttelee
• Ikonin maalaus ei ole pelkästään tekninen toimenpide vaan on myös hartautta
• Asko on ollut maalaamassa mm. Heinäveden valamossa, Karjalohjan Heponiemellä, Eurajoen
kristillisessä opistossa ja itse ollut järjestämässä ikoninmaalausta Someron seurakunnan
leirikeskuksessa sekä Lempäälän vanhassa pappilassa. Toukokuun alussa on varattu aika Uotin
parantolaan.
• Ikonimaalausta voi harrastaa myös Lempäälän opiston kursseilla
• Maalaamiseen tarvitaan esim. valmiiksi pohjustettu lehmus tai leppä ikonilauta tukikiiloineen,
emulsiota, väripigmenttejä ja hierrintä, sivellin, lehtikultaa ja loppukäsittelyyn kuivuvaa
pellavaöljyä
• Työnkulussa tärkeää: aiheen valinta, lauta, piirtäminen mallin mukaan, emulsiot ja värit, olifointi
• Asko esitteli ikoneita. Alla muutama esimerkki esitetyistä ikoneista.
• Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstaina 22.04. klo 18, Ajankohtaista kaavoituksesta, Kaavoituspäällikkö Teija M
•
•

Asko ja Pyhä Konstantinus ikoni

Askon tekemä Kristus ikoni

Asko tekemä Koptilainen ikoni

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 15.04.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kolmaskymmenestoinen rotarykokous, Lempäälän rotaryklubi ja Kuokkalankosken
markkinat, Markku Kesola Teamsissä 15.04.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: 13 rotaria ja aveceja
Presidentti Pekka Mäenpää avasi Teams kokouksen
Tietokilpailukysymys; Taidemaalaria kysyttiin=> vastaus; Leonardo Da Vinci: oikeita vastauksia 5 kpl
Markun esitelmän jälkeen keskusteltiin pidetäänkö markkinat ja sen paikasta keskustassa, ym.
Markku Kesola piti esityksen Lempäälän rotaryklubi ja Kuokkalankosken markkinat :
• Kuokkalankosken markkinoiden järjestämisvastuu oli usean vuoden ajan Lempäälän Lionseilla ja
Hakkarin Kartanoravintolalla
• Lionsit ja Hakkarin kartanoväki joutuivat riitoihin rahanjaosta
• Myös pieni aidattu markkina-alue ja pääsylippujen rahastaminen aiheuttivat ongelmia eli haluttu
maksaa siitä, että pääsee tekemään markkinaostoksia
Þ Yhteistyö Lionsien kanssa päättyi vuoden 1997 markkinoiden jälkeen
• Lempäälän rotaryklubin rahatilanne oli ollut heikko kauden 1997 – 1998 alkaessa, joten
markkinoiden saaminen toisi todennäköisesti valoa rahatilanteeseen
• Erään klubikokouksen jälkeen istuivat pienellä velikokoonpanolla (Atte Patojoki, Reijo Kairimo/
Hakkarin kartano ja Markku Kesola klubin pressana kaudella 97-98) pohtimaan tilannetta.
• Attella ja Reijolla oli markkinoille ”resepti” valmiina: 1) Alueelle vapaapääsy eli ei lippujen
myyntiä 2) Klubi saa tulonsa markkinapaikkojen myynnillä 3) Klubi julkaisee markkinalehden,
jonka mainoksista tuloja 4) Klubilla lisäksi kahviteltta, vohvelinpaisto ja makkaranmyynti 5)
Kartano saa tulonsa ravintolan ruoka – ja juomamyynnillä
• Asiaa pohdittiin myös paljon klubissa:
• Epäonnistumisen pelko
• Klubin rahatilanteen realiteetit
• Toiminnan jatkuminen oli vaarassa -> ”jotain tarttis tehrä”
• Klubissamme oli jäsen, jonka tuttava oli Aura-viihteen pomo -> Kuninkaallisia
”asevelihintaan” -> Tangokuningatar Kirsi Ranto (kuva alla ylärivissä oikealla)
• Markkinatyöryhmä aloitti toimintansa vuoden 1998 alussa
• Periaate järjestää markkinat rotareille sopivalla arvokkuudella
• Lempäälän rotaryklubin järjestämät ensimmäiset Kuokkalankosken markkinat 18.7.1998
• Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstaina 22.04. klo 18, Ajankohtaista kaavoituksesta, Kaavoituspäällikkö Teija M

o
o
o
o

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 22.04.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kolmaskymmeneskolmas rotarykokous, Federleyn Tampere, presidentti Pekka
Mäenpää Teamsissä 22.04.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: 11 rotaria ja aveceja
o
o
o
o

Presidentti Pekka Mäenpää avasi Teams kokouksen
Tietokilpailukysymys; Mikä on Suomen korkein rakennus ? => vastaus; Näsinneula 134,5 m
Alkuperäisesti suunniteltu esitelmän pitäjä oli estynyt ja presidenttimme Pekka Mäenpää piti esitelmän
Pekan esitys oli Federleyn Tampere:
• Tietolähteenä Paula Kivisen v. 1982 julkaistu kirja ”Tampereen Jugend”. Sieltä löytyy tietoa lisää.
• Birger Federley syntyi Helsingissä 17.2.1874 ja kuoli Helsingissä 29.3.1935
• Opiskeli Oulussa, mutta teki elämäntyönsä Tampereella
• Näsijärven ja Pyhäjärven 18 metrin korkeuseron synnyttämä potentiaalienergia 1800‐ luvulla
houkutteli Tampereelle runsaasti teollisuutta
• Rautatie tuli v. 1876
• Tampereesta kehittyi myös kaupan ja pankkitoiminnan keskus
• Kauppakatu oli Tampereen pääkatu
• 1800‐luvun loppuun asti Tampere muodostui lähinnä puutaloista
• Matalapainevesijohto valmistui vuonna 1884. Vesi Näsijärvestä silloiselle kauppatorille.
Vesihuollon järjestäminen mahdollisti Tampereen profiilin muutoksen
• Vuonna 1886 Gustav Selin rakennutti torin laitaan ensimmäisen kolmikerroksisen talon
• Korkeapainevesijohto 1800‐luvun lopulla mahdollisti urbaanin kerrostalorakentamisen 1800‐
luvun lopulla, jolloin vesi saatiin nousemaan kerroksiin
• Federleyn arkkitehtuuri oli 1900‐luvun alussa jugendia, mutta sodan jälkeen siirtyi klassismiin
• Federleyllä mm. seuraavia töitä Tampereella. Kts. Kuva ja listaus alla.

• Tulevat rotary tapahtumat :

• Perjantaina 30.04. Vappujuhla
• Torstaina 06.05. klo 18, Linturetki Ahtialanjärven tornille, Hannu Sippola

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 30.04.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kolmaskymmenesneljäs rotarykokous, Vapun avaus, Rotarit Teamsissä 30.04.2021 klo
17:00 alkaen
Läsnä: 12 rotaria ja aveceja
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi Teams kokouksen
o Vietettiin niin kutsuttua verkkovappujuhlaa Teamsissä
o Toiveena kutsussa oli , että osallistujat naamioituisivat kukaksi. Kukaksi pukeutumisteemaa seurattiinkin
oikein mukavasti. Lopussa arvailtiin mikä kukka kukin on ja oikein hauskan näköisiä kukka‐asuja olikin
saatu aikaiseksi.
o Kutsussa oli myös toiveena, että jokainen varautuisi kertomaan tai lukemaan vitsin toisten iloksi. Tämä
toive toteutuikin ja vitsejä kerrottiin iloisin mielin lähes koko Teams vappujuhlan ajan ajan.
o Tietokilpailukysymys; Miksi vapun vietto jäi lyhyeksi vuonna 1921? => vastaus; Aikavyöhykemuutoksen
takia, kun Suomi siirtyi noudattamaan Itä‐Euroopan vyöhykeaikaa. Kelloa siirrettiin vappuyönä 20
minuuttia ja 10,9 sekuntia eteenpäin. Huom! Tämä tapahtui tasan 100 vuotta. Juhlavuosi !
o Kodeissa ”kilisteltiin” kuohuvaa vapun kunniaksi Teamsin välityksellä
o Kuunneltiin musiikkivideoita netistä. Mm. Toivon kärki uuden edessä video, The Patents yhtyeen DaaDa‐
da Daa‐da ja Mamy Blue videot sekä kuorolaulu videoesitystilaisuuden loppuun
o Myös Nasse‐setä esiintyi tilaisuudessa videolla. Nasse‐setä yritti virittää pulloja ja oli hyvin vihainen 
o Hyvää vappua kaikille !!
• Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstaina 06.05. klo 18, Linturetki Ahtialanjärven tornille, Hannu Sippola

Vapun tunnelmaa

Toivon kärki uuden edessä

Nasse‐setä

Kuorolaulua

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 6.5.2021
Muistio – Päivi Roiha

Kauden 49 kolmaskymmenesviides rotarykokous pidettiin Ahtialanjärven lintutornilla, klo 17.45
alkaen.
Läsnä: 10 Lempäälän rotaryklubilaista + avecit ja Hannu Sippola (yht. 13)
• Presidentti Pekka Mäenpää avasi kokouksen/ tilaisuuden tietokilpailukysymyksellä: mikä oli
yleisin Suomessa oleva pesimislaji vuonna 2004? vastaus: Pajulintu
• Tamperelainen lintuharrastaja Hannu Sippola esitteli Ahtialanjärven linnustoa, lokkisaarta ja sen
historiaa.
• Lokkisaari‐säätiö ylläpitää saarta, joka huolehtii, että lintujen pesinnät onnistuvat.
• Ahtialanjärvi on ns. välijärvi, jossa veden vaihtelu on suuri. Keväällä vesi voi olla hyvin korkealla ja
hautovan vaiheen aikana vesi saattoi nousta 15‐20 cm, jolloin munat huuhtoutuivat veteen.
• Tilannetta lähdettiin pelastamaan siten, että aluetta pengerrettiin, laitettiin kiviä, jotta vesi ei
koskaan nouse niin korkealle, että munat huuhtoutuvat.
• Lietettä lisätään jatkuvasti, jotta kahlaajat pystyvät saamaan ravintoa.
• Alueella on paljon harvinaisia lintulajeja, joita ei ole muualla Pirkanmaalla nähty, kuten
keltajalkaviklu.
• Ahtialanjärveltä bongattiin mm. punasotka, tukkasotka, kalatiira, silkkiuikku, suokukko.
• Lintubongausten lomassa nautiskeltiin kahvit, teet ja Heinin leipomia herkullisia korvapuusteja.

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 20.05.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kolmaskymmeneskuudes rotarykokous, Kevätkokous, Rotarit Piipossa ja teamsissä
20.05.2021 klo 17:45 alkaen
Läsnä Piipossa 10 rotaria ja Teamsissä 6 rotaria sekä Piipossa myös avec Heini Mäenpää
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi kokouksen
o Tulevaa ohjelmistoa esittelyä. Kts. alla.
o Suostumus tietojen rekisteröintiin ja käsittelyyn on tullut rotareille lomake ML. Tästä muistutettiin, että
lähettäkää suostumuslomake presidentille täytettynä ja allekirjoitettuna 10.06. mennessä.
o Käsiteltiin kevätkokouksen esityslistan aiheet ja lopussa vielä jatkettiin viikkokokouksella kevätkokouksen
aiheiden jälkeen
o Kevätkokouksen muistio liitteenä
o Kevätkokouksen jälkeen jatkettiin viikkokokouksella
o Tapani otti esille ensi kauteen liittyen ”yhdessä tekemisen meiningin”.
o Miten saadaan houkuteltua nuoria, tiivistämällä periaate A4 sivulle, mitä rotarius tarkoittaa
o Päivi otti esille ensi syksyn rekrytapahtuman, jolla iso merkitys ja tietääksemme ei aiemmin ollut.
Miten tapahtumasta saadaan paras mahdollinen eli juhlavuutta ja ihmiset kiinnostumaan.
Ohjelmassa esim. esiintyjä ? Tapahtuma vaatii isomman ponnistuksen.
o Presidentti kertoi, että Itämeren suojelun työryhmä on aloittanut toimintansa ja osallistui
koulutukseen viime maanantaina
o Tutkimuspaikka valittu Myllyrannasta, josta havainnot kerran viikossa.
o Reput on tilattu.
o Kokoonpano jäi sen verran pieneksi, että Vesilahti jäi pois.
o Ryhmään saa ilmoittautua vielä lisää, joka mahdollistaisi Vesilahden mukaan myös.
o Päivi kertoi klubissa tehdystä jäsenkyselystä (22 vastausta ):
o Mitä odottaa toiminnalta; Tärkeimmät valittiin; mielenkiintoiset esitelmät, viikottaiset
kokoukset, vaihto-oppilastoiminta ja yritysvierailut
o Esim. yhteisöllisyys, aktiivinen toiminta, ilmapiiri, verkostot, yhteenkuuluvuus, hyvä henki
nousivat esiin, mikä on parasta Lempäälän rotareissa
o Toiminnassa voisi parantaa; esim. nuorempaa porukkaa, imagoa nuoremmaksi, enemmän
yritysvierailuja ja hyviä esitelmiä, enemmän juhlavampia klubikokouksia, jne..
• Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstaina 27.05. klo 18, Ajankohtaista kaavoituksesta, Lempäälän kaavoituspääll. Teija Mäkelä

• Torstaina 03.06. klo 18, Suvivirren aika ?, Helsingin yliopiston lehtori Tapani Innanen
• Torstaina 10.06. klo 18, Frisbee golfia, Tutkatalon frisbeegolfrata
• Torstaina 17.06. klo 18, Vaihtokokous

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 27.05.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kolmaskymmenesseitsemäs rotarykokous, Ajankohtaista kaavoituksesta, Lempäälän
kunnan kaavoituspäällikkö Teija Mäkelä Teamsissä 27.05.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: 11 rotaria ja Heini Mäenpää
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi Teams kokouksen
o Tietokilpailukysymys: Millä nimellä tunnetaan kaupunkisuunnittelija Ebenezer Howardin kehittelemä
kaupunkityyppi ? Vastaus: Puutarhakaupunkityyppi => Kaksi väärää vastausta.
o Tulevien ohjelmien läpikäynti
o Lempäälän kunnan kaavoituspäällikkö Teija Mäkelä piti esityksen Ajankohtaista kaavoituksesta yleisellä
tasolla antaen kuvan minkälaisia teemoja on tekeillä :
• Keskiviikon 26.5. valtuuston kokouksessa hyväksyttiin Säijän osayleiskaava ja keskustasta
asemakorttelin asemakaava (radanvarren tontti ym.). Mukana oli myös kaavoituskatsaus, jossa
listataan jokavuotiset ajankohtaiset tekeillä olevat kaavahankkeet
• Vanattaran alueen perusselvityksiä tehdään ja Hauralassa kunta on tehnyt maahankintaa, jossa
jollain aikavälillä se tulee suunniteltavaksi.
• Puhui myös Säijän osayleiskaavasta, Sääksjärven alustavasta osayleiskaavaluonnoksesta (mm.
Puskiaisten oikaisu, uusi juna-asema ja sen ympärille väestön kasvun keskittäminen), LastustenLipon-Kelhon osayleiskaavasta, 130-tien liikennevaiheyleiskaavasta, Saikan asemakaavasta
• Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä-Pirkkala meluntorjuntoineen ym.
• Lempäälän raideliikenneselvityksestä. Lempäälän oma esiselvitys, joka palvelee Tampereen
kaupungin seutuliikenteen raideselvitystä. Olisi suuri etu Lempäälälle, jos lähijunaa voitaisiin
edistää. Raideliikenteenteellä on suotuisat ilmastovaikutukset, jota valtiovalta tukee kovasti ja
edellyttää, että sitä tulee hyödyntää
• Keskustan kehittämisestä. Lempäälätalo avattu, paljon asukkaita , moderni keskusta, jne.
o Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstaina 03.06. klo 18, Suvivirren aika ?, Helsingin yliopiston lehtori Tapani Innanen
• Torstaina 10.06. klo 18, Frisbee golfia, Tutkatalon frisbeegolfrata
• Torstaina 17.06. klo 18, Vaihtokokous

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 03.06.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kolmaskymmeneskahdeksas rotarykokous, Suvivirren aika?, esitelmöimässä
yliopistonlehtori Tapani Innanen Helsingin yliopistosta Kotokampuksella 03.06.2021 klo 18:00
alkaen
Läsnä: 9 rotaria ja Teamsissä Pekka Niinimäki sekä paikalla Teams yhteydet hoiti Heini Mäenpää
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi Teams kokouksen
o Tietokilpailukysymys: Kuka oli Suomen ensimmäinen naispiispa ? Vastaus: Irja Askola => Kaksi oikeaa
vastausta; Jorma Lehtinen ja Aarno Torikka
o Ruletti: 13 arpaa ostettu (26 euroa); Heini voitti arvonnan numerolla 27 => klubille jäi 13 euroa
o Tulevien ohjelmien läpikäynti
o Yliopistonlehtori Tapani Innanen Helsingin yliopistosta piti esityksen Suvivirren aika? :
• Tapani asunut Tampereella viimeiset vuosikymmenet ja käynyt junalla töissä Helsingissä
• Virsi 571, ”Jo joutui armas aika” on suomalainen virsi, jolla on kirkollinen käyttönsä ja samalla
paljon laajemmat merkitykset suomalaisessa elämänmuodossa. Lyriikka ilmeisesti kirjoitettu
Ruotsissa vuonna 1694 ja tuli suomalaiseen 1701 julkaistuun ns. ”Vanhaan virsikirjaan”
• V. 1701 virsikirjassa on myös Suwi Wirsi, joka syntyi Pohjois-Euroopassa, myös Ruotsissa ja
Suomessa kuolonvuosien ja pienen jääkauden aikaan 1695-1697. Ilmaston kylmeneminen usean
vuoden ajaksi johti satojen tuhoutumiseen, ankaraan nälänhätään ja tauteihin (Suomessa jopa
kolmannes kuoli). Tällöin, kun virsi tuli käyttöön, niin sanaston merkitys oli erityisen vahva.
• Virren lyriikkaa on muokattu vuosina 1886 ja 1938 sekä v. 2020 toivottiin uutta säkeistöä.
• 1980-luvun virsikirjauudistus ja Maaseudun Tulevaisuuden pääkirjoitus 2019 ovat oiva esimerkki,
että yhteisö on sitoutunut suvivirteen rituaalissaan. Kaikissa yhteisöissä on rituaaleja !
• Suvivirsi on kouluvuoden päättymisen rituaali, ja on ollut keskustelua, onko Suvivirsi uskontoa
vai kulttuuria. Eduskunnan perustuslakivaliokunta määritti sen v. 2002 kulttuuriksi.
o Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstaina 10.06. klo 18, Frisbee golfia, Tutkatalon frisbeegolfrata
• Torstaina 17.06. klo 18, Vaihtokokous

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 10.06.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kolmaskymmenesyhdeksäs rotarykokous, Frisbeegolf, ulkoliikuntaa Kuljun Tutkatalon
radalla 10.06.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: 6 rotaria ja 3 avecia
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi viikkokokouksen Tutkatalon edessä pihamaalla
o Tietokilpailukysymys: Mikä moottoriurheiluonnettomuus tapahtui 66 vuotta sitten (11.6.1955) ? Vastaus:
Le Mansin 24 tunnin ajossa suuronnettomuus, Pierre Levegh törmäsi Lance Mackliniin, ajoi ulos ja hänen
kilpurinsa osia sinkoutui katsomon väenpaljouteen. Leveghin lisäksi surmansa sai 83 katsojaa ja 120
loukkaantui => Kaksi oikeaa vastausta; Kari Hemminki ja Aarno Torikka
o Harrastettin ulkoliikuntaa Frisbeegolfin merkeissä Kuljun Tutkatalon radalla :
• Ilma suosi frisbeegolfin pelaajia eli se oli aurinkoinen ja lämmin
• Frisbeegolfia pelattiin kahdessa ryhmässä.
• Ryhmät:
• Pekka Mäenpää, Jorma Lehtinen ja Kari Hemminki
• Aarno ja Kirsti Torikka sekä Seppo Elomaa
• Presidentti Pekka Mäenpää ja sihteeri Seppo Elomaa saivat koriin heiton onnistumaan parhaiten
30 osumalla, mutta onni suosi tällä kertaa sihteeriä eli Seppo Elomaa julistettiin voittajaksi ja sai
palkinnoksi 3 frisbeegolf kiekkoa. Sepon viimeinen heittotulos meni kyseisen radan suositus 3 bar
mukaisesti.
• Pelaajilla oli erittäin hieno henki päällä koko ”turnauksen ajan”
o Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstaina 17.06. klo 18, Vaihtokokous

