Lempäälän Rotaryklubi ry
Toimintakertomus 2017 – 2018
46. toimintakausi

PRESIDENTIN KATSAUS
Otin kunniatehtäväksi klubimme ensimmäisenä naispresidenttinä toimimisen. Vuosi
vierähti nopeasti klubin erinäisistä asioista huolehtimisen merkeissä.
Rotarina haluan toimintaa, ja sitä, että teemme yhdessä asioita hyvän asian puolesta.
Tekoja ei tehdä istumalla vaan osallistumalla.
Kauteni aikana vierailimmekin useissa eri yrityksissä, kuulimme mielenkiintoisia ja
ajankohtaisia esityksiä, keräsimme varoja hyvän kohteisiin ja muistimmepa vielä levätäkin
kaiken tämän lomassa. Kauteni aikana klubiohjelmaan tulivat mukaan koululaisten lomaajat. Klubitapaamiset alkoivat koulujen alkaessa, kokouksia ei pidetty syysloman,
joululoman, talviloman tai pääsiäisen aikana.
Kauden aikana osallistuimme aktiivisesti myös muiden klubien palveluprojekteihin. Miksi
luoda aina omaa projektia, kun voi tukea muiden klubien hyviä projekteja.
Kauden teemoiksi oli nostettu kolme tavoitetta. Tavoitteet olivat klubin vahvistaminen,
humanitäärisen palvelun kasvattaminen ja Rotaryn julkisen kuvan kehittäminen ja
tietoisuuden kasvattaminen. Näissä klubimme onnistui hyvin. Klubia vahvistettiin
valjastamalla uusia jäseniä toimihenkilötehtäviin ja saimme kaksi uutta jäsentä.
Humanitäärisen palvelua onnistuimme kasvattamaan erilaisia projekteja tukemalla ja itse
toteuttamalla. Rotaryn julkisen kuvan kehittäminen ja tietoisuuden kasvattaminen toteutui
Rotarynäyttelyssä Koskikeskuksessa, Kuokkalankosken markkoinoilla, jakamalla kaksi
stipendiä sekä tukemalla Hakkarin yläkoulun Nenäpäivä-tapahtumaa.
Onnistuneesta kaudesta saan kiittää kaikkia klubilaisia. Lämmin kiitos siis kaikille
klubimme jäsenille.
Jokainen presidentti tekee itsensä näköisen kauden – ja niin tein myös minäkin.
Maria Kahilampi
Presidentti 2017-2018
Tämän toimintakertomuksen liitteenä ovat toimintasuunnitelma (liite 1.) ja klubiohjelma
(liite 2.), jotka täydentävät tätä toimintakertomusta.

KLUBIN TOIMINTA KAUDELLA 2017 - 2018
Vuoden teema ”Rotary: Muutoksen tekijä”
Piirin 1390 kuvernööri Mikko Hörkkö
RI President Ian H.S. Riseley
Kauden teemat: klubin vahvistaminen, humanitäärisen palvelun kasvattaminen ja Rotaryn
julkisen kuvan kehittäminen ja tietoisuuden kasvattaminen
Klubin presidentti: Maria Kahilampi
Klubin sihteeri: Joona Koivisto
Klubikokoukset torstaisin kello 17.45 Ehtookodossa, Takkahuoneessa
Kauden ohjelma on toimintasuunnitelman liitteenä.
Hallitus kokoontui 4 kertaa.
Klubihallinto ja komiteat
Klubin hallitus 2017 – 2018
Maria Kahilampi
Kari Hemminki
Antti Haapamäki
Jorma Lehtinen
Joona Koivisto
Jukka Ylimäki
Jorma Kunnas
Markku Sipilä
Markku Kalliomäki
Seppo Nieminen
Jorma Lehtinen
Muut klubin toimihenkilöt
Marika Viik
Matti Sinisalo
Veikko Viljanen
Veikko Viljanen
Yrjö Lehtonen

presidentti, puheenjohtaja
varapresidentti
edellinen presidentti
tuleva presidentti
1. sihteeri
rahastonhoitaja
nuorisovaihtoasiamies
jäsenyyskomitean pj.
rotarysäätiökomitean pj.
ohjelmakomitean pj.
julkisuuskuvakomitean pj.

2. sihteeri
1. klubimestari
2. klubimestari
klubin verkkosivut
klubin viirikirjanpito

Tunnustukset
PHF-tunnustus luovutettiin past-president Antti Haapamäelle.

Lahjoitukset
300 € Hakkarin koulun oppilaskunta – Nenäpäivän tapahtuma 11.11.2017
140 € Sotaveteraanien Itsenäisyyspäivän kahvitus 6.12.2017, järj. Lempäälän kunta
750 € Shelter Box ry
1554 € Rotarysäätiön vuotuisrahasto PHF
100 € Stipendit kahdelle 9. luokkalaiselle Hakkarin ja Sääksjärven kouluun
1600 € kansallinen Liikkuva koulu-hanke, Lempäälän kunta

Rotarysäätiölahjoitukset
Klubillamme on ollut vuosikymmeniä tapana tehdä Rotarysäätiölle vähintään
1.000 USD lahjoitus eli hankkia vähintään yksi PHF vuosittain jollekin
klubimme ansioituneelle jäsenelle tai puolisolle.
Vuosijuhlassa 2017 PHF-tunnustus annettiin Antti Haapamäelle.
Kauden 2017 - 2018 syksyllä klubin hallitus teki päätöksen lahjoittaa
Rotarysäätiölle kunkin jäsenen puolesta 30 €. Näin ollen lahjoitimme
Rotarysäätiön vuotuisrahastoon 1500 € käytettävissä jatkossa hankittaviin
PHF-tunnustuksiin.
Klubimme 48 jäsenistä 31:llä on PHF-tunnustus (muutamilla useampiakin).
Lisäksi muutamilla puolisoistamme on PHF-tunnustus.
Kautta aikojen klubimme Rotarysäätiölahjoitukset ovat n. 61.000 USD (noin
53.000 €). Tällä lahjoitusmäärällä olemme piirimme 1390 kärkitilalla.
Vuodesta 1998 lähtien Rotarysäätiölahjoitukset on rahoitettu
Kuokkalankosken markkinoiden tuotoista. Teksti Markku Kalliomäki
Kansallinen liikkuva lapsi -hanke
”Liikkuva lapsi on paras investointi
Suomalaisista aikuisista 30 prosenttia ei harrasta lainkaan liikuntaa. Samaan
aikaan tiedämme, että pieni osa väestöstä, noin 20 prosenttia, aiheuttaa 80
prosenttia sosiaali- ja terveysalan kustannuksista. Liikkumattomuudessa
puhutaan jopa 2 miljardin kustannuksista vuodessa. Liikunta edistää henkistä
ja fyysistä terveyttä sekä mikä tärkeintä, tuo usein myös yhdessäoloa ja
ihmissuhteita. Liikkumattomuuden aikapommi on siis jo räjähtänyt, mutta vielä
huolestuttavampaa on lasten liikkumattomuus.” Teksti on poimittu kansallisen
hankkeen kotisivuilta.

Kuokkalankosken markkinat 2017
Markkinat järjestettiin klubimme toimesta 20. kerran. Pääesiintyjänä markkinoilla oli,
tuttuun tapaan, Tangokuningatar 2017 Aino Niemi. 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 Rotaryklubi solmi Lempäälän kunnan kanssa yhteistyösopimuksen
Kuokkalankosken markkinoiden järjestämisestä vuosina 2018 ja 2019.

Vuoden Palvelija 2016
Klubi valitsi Vuoden Palvelijaksi Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistys LYSY ry:n

KLUBIMME EDUSTUS
Piirikokouksessa 28.10.2017 Tampere
Klubin edustajina osallistuivat presidentti Maria Kahilampi, 2. sihteeri Marika Sarlin ja nva
Jorma Kunnas.
Piirikonferenssissa 21.4. - 22.4.2018 Tampere
Piirikonferenssin yhteydessä järjestettiin Rotary näyttely Koskikeskuksessa. Klubimme
esitteli näyttelyssä Kuokkalankosken markkinoita, ja maskottina osastollamme oli
Tangokuningatar 2011 Mervi Koponen. Klubistamme edustajat olivat Maria Kahilampi,
Joona Koivisto, Jorma Lehtinen ja Pekka Ketonen.
PETS-koulutuksessa 10.3.2018 Tampere
Klubistamme osallistuivat tuleva presidentti Jorma Lehtinen ja sihteeri Susan Äijälä.

JÄSENASIAT
Jäsenmäärä kauden alussa oli 49 jäsentä ja 3 kunniajäsentä. Kauden lopussa jäseniä oli
48 jäsentä ja 2 kunniajäsentä. Kunniajäsen Martti Sirén menehtyi kauden aikana. Klubista
erosivat Teijo Kyrkkö, Juha Eskola ja Jaakko Nurmesniemi henkilökohtaisiin syihin
vedoten. Klubi sai kaksi uutta jäsentä; Janne Sirén ja Pia Aaltonen. Naispuolisia jäseniä oli
kauden alussa 4 ja lopussa 5.
Klubimme keski-ikä on 67.6 vuotta. Klubimme nuorin jäsen on 32-vuotias ja vanhin 82vuotias. PHF-arvoja on myönnetty 41 kpl 32 kpl jäsenille.

Jäsenyyden kestot: 1 – 3 vuotta 7 jäsentä, 3 – 5 vuotta 3 jäsentä, 5 – 10 vuotta 4 jäsentä,
10 – 25 vuotta 7 jäsentä ja yli 25 vuotta 27 jäsentä.

KANTAJA-APU
Klubimme jäsenet ovat toimineet kantajina hautajaisissa. Kauden aikana kantajia tarvittiin
neljiin hautajaisiin. Kantajina oli kauden aikana yhteensä 18 veljeä.

NUORISOTYÖ
Klubimme on ollut perustamassa Lempäälän Walkers -nuorisokahvilaa vuonna 1998 ja
kauden aikana klubin kaksi jäsentä, Kari Hemminki ja Jorma Kunnas, ovat toimineet
kahvilan vapaaehtoistyössä.

KLUBIN AKTIIVISUUS MUISSA KLUBEISSA
Lempäälän Rotaryklubi haluaa olla aktiivinen klubi osallistumalla muiden klubien
toimintaan. Klubi osallistui mm. IC Kallen kävelyyn Valkeakoskella syyskuussa 2017 (järj.
Valkeakosken ja Akaan RC:t tuotto Shelter Box ry:lle), Arvo Ylppö-seminaariin
marraskuussa 2017 (järj. Akaan RC), Rotarien Joulukirkkoon (tuotto Pirkanmaan
hoitokodin hyväksi) joulukuussa 2017 ja Naistenpäivän konserttiin (tuotto
Aistihuoneprojekti) maaliskuussa 2018.

VAIHTO-OPPILASTOIMINTA
Lempäälän Rotary-klubin nuorisovaihdon piirissä vuoden 2017 heinäkuun alusta vuoden
2018 kesäkuun loppuun on ollut yhteensä yli 20 nuorta, millä klubi sijoittuu kansainvälisen
piirijaon piirin 1390 klubien terävimpään aktiivisuuskärkeen.
Vuosivaihto
Erica Taras Italian Sardinian Sassarista lähti kotimaisemiin heti juhannuksen jälkeen 2017
ja Saaga Lassila palasi Pohjois-Italian Veronasta kotiinsa heinäkuun alussa 2017.
Perttu Honkanen lähti elokuun alussa 2017 USA:n Wisconsinin osavaltion Beaver Dam nimiseen 16500 asukkaan kaupunkiin ns. Suurten järvien alueella. Ja Lempäälään saapui
elokuun puolivälissä. Isabela Bueno Garibe Brasilian Sao Paolon osavaltion
pääkaupungista Sao Paolosta - 12-20 miljoonan asukkaan subtrooppisesta metropolista.
Isabela lähti kohti kotimaisemia 30.6.2018 ja Perttu palasi USA:sta KK-markkinoihin ’18
mennessä.
Rotarypiirimme nuorisovaihto joutui loppuvuodesta 2017 siirtelemään toista ”brassi”vaihtaria Leonardo Duarte Pintoa pitkin piiriä, mutta tammikuun alussa hän jäi pysyvästi
Lempäälään ja Lempäälän lukion oppilaaksi. Hän lähti heinäkuun 2018 alussa.

Kesävaihto
Halukkaita kesävaihtoon 2017 ei löytynyt edes niiden joukosta, jotka olivat hakeneet
kauttamme vuosivaihtoon, mutta joita ei haastattelujen perusteella siihen voitu mahduttaa.
Mutta kesällä 2018 Maria Jokinen lähti 17.6. n. 6 viikoksi Brasiliaan, Sao Paolon
metropolin lähellä olevaan Avaréen. Hän palasi Suomeen heinäkuun lopussa, mutta
hänen vastakappa-leensa Maria Do Val Rodrigues saapuu Suomeen vasta omalla
kesälomallaan joulu-tammikuussa. Teksti Jorma Kunnas.
Leirivaihto
Loppukesästä 2016 asti valmisteltuna toteutui piirin 1390 kesäleiri Lempäälän Rotaryklubin
järjestämänä 4.-16.7.2017 Lempäälässä markkinointinimellä Music on the Lakeside.
Leirivaihdon tyyliin sen ensimmäisellä viikolla 4.-9.7. oli teema (lyömäsoitinmusiikki) ja
kansainvälinen leirimajoitus (Lempäälän Luontaiskylpylä).
Toisella viikolla 10.-16.7. leiri jatkui perhemajoituksessa eri puolilla Lempäälää.
Musiikkiharjoitusten vastapainona järjestettiin leiriviikon iltoihin yhteistä ohjelmaa ja sitä oli
perheviikonkin aikana. Leiriläiset esiintyivät la 8.7. Lempäälä Soi -tapahtuman konsertissa
vanhalla lukiolla ja la 15.7. Kuokkalankosken markkinoilla.
Leiriin osallistuivat Tia Wheeler (UK), Jitka Jindrova (CZE), Ulas Yoldas (TUR), Lennart
Stollberg (GER), Yen-Tsu Wang (TWN), Lucrezia Gatti (ITA), Magda Kielbasiewicz
(POL), David Ilc-Hodzic (SLO), Melike Ersoy (TUR), Patricie Klosse (CZE), Roger
Argemi (SPA), Carl Bonnaffe (FRA), Meng-Cien Lee (TWN), Paw Wah (USA) ja
Catharina Vandekerckhove (DEN). Eli 15 nuorta (9 naista ja 6 miestä) 12 maasta.
Nuorisovaihdon kesäleiri 2017
Syksyllä 2016 klubimme teki päätöksen ottaa järjestettäväkseen piiriimme osalta
nuorisovaihdon kesäleirin kesällä 2017, kun muita halukkaita klubeja ei löytynyt.
Päätöksen perustana oli se, että saimme sitoutumaan riittävän määrän isäntäperheitä.
Leirin järjestelyryhmässä olivat mukana Juhani Laurila (pj.), Markku Kalliomäki (siht.),
Jorma Kunnas, Jukka Ylimäki (talous), Marika Sarlin, Susan Äijälä sekä Kirsti Uoti
(leiriviikon majoitus ja ruokailut).
Leirin teemana oli musiikki. Leirin nimenä oli "Music on the Lakeside".
Leiri kesti kaksi viikkoa (4. - 16.7.2017). Leirille osallistui 12 eri maasta 15 nuorta (9 tyttöä
ja 6 poikaa) iältään 18 - 21 -vuotta.
Leirin ensimmäinen viikko oli varsinainen musiikkiviikko, jonka opettaja toimi prof. Kay
Stonefelt USA:sta. Tämän viikon osalta osallistujat majoittuivat ja ruokailivat Lempäälän
Luontaiskylpylässä Kirsti Uotin huolenpidossa. Musiikkiviikon aikana opetus tapahtui
Lempäälän lukion tiloissa. Käytössä oli myös lukion soittimet.
Toinen viikko oli ns. perheviikko, jolloin leiriläiset olivat isäntäperheittensä "täysihoidossa".
Leiriläisille oli näiden kahden viikon aikana järjestetty musiikillisen osuuden lisäksi paljon
erilaista vapaa-ajan ohjelmaa sekä kaikille yhteisesti että isäntäperheiden toimesta.

Leiriläiset mm. osallistuivat Kuokkalankosken markkinoille, jossa heillä oli omia
musiikkiesityksiä.
Leirin päätyttyä teimme leiriläisille tyytyväisyyskyselyn, jonka tulokset olivat kiitettävät.
Ainoa asia, mitä olisi haluttu lisää oli se, että leiriläiset olisivat halunneet enemmän aikaa
keskinäiseen omatoimiseen kulkemiseen ja yhdessäoloon. Ymmärrämme tämän hyvin,
mutta hankaluutena tällaiseen omatoimisuuteen on se, että leirin sääntöjen mukaan
leiriläisten on oltava leiriviikkojen ajan klubin valvonnassa ja vastuulla.
Leirin talous onnistui hyvin. Klubille jäi leirin järjestämisestä ihan kohtuullinen
"vaivanpalkka".
Lopuksi vielä erityiskiitos kaikille isäntäperheille. Ilman heidän panostaan leiri ei olisi ollut
mahdollinen. Teksti Markku Kalliomäki

