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Lempäälän Rotaryklubi

Lempäälän Rotaryklubi ry

Toimintakertomus 2015 – 2016
44. toimintakausi

2/12

RI:n presidentti ja hänen rotaryvuodenvuoden 2015 - 2016 teemansa
Rotaryvuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidenttinä toimi K.R. ”Ravi” Ranvindran .
(kotimaa Sri Lanka)
Hänen vuotensa teemana oli:
Be a gift to the world, Ole lahja maailmalle, Bli en gåva till världen.
Hänen viestinsä oli:
"Jokaisella meistä on jotain annettavaa – riippumatta keitä olemme, mikä paikkamme on elämässä.
Voimme käyttää lahjakkuutemme, tietomme, kykymme ja panoksemme; voimme omistautua ja tehdä
antaumuksella. Rotaryn kautta voimme käyttää nämä lahjamme ja aidosti vaikuttaa muiden elämään
ja maailmassamme.
Rotary ohjaa meitä polulla elää rikkaammin mielekkäämpää elämää, kannustamalla meitä
keskittämään huomiomme asioihin, joilla on väliä – ja auttaa meitä jokaista löytämään oman tavan
olla lahja maailmalle."
Klubimme presidentin 2015 - 2016 katsaus menneeseen kauteen
Presidentin tehtävät ja vastuu kaatuivat päälle yllättäen ja varsin lyhyellä varoitusajalla. Kieltäytyä en
kuitenkaan halunnut ja toisaalta presidenttinä toimiminen ensi kertaa pitkän rotaryurani aikana tuntui
mielenkiintoiselta ja haasteelliselta. Hankaluuksia ounastelin etenkin siksi, että varsin uutena
lempääläisenä en vielä tuntenut kylliksi paikkakuntaa, en edes klubin jäseniä. Ajattelin, että paras
tapa tutustua oli tarttua tehtäviin – työ opettaisi parhaiten tekijäänsä.
Heti aluksi oli laadittava vuosiohjelma. Siinä otin johtoaiheeksi RI:n kuukausiteemat vapaasti
soveltaen. Jo Jyväskylässä olin tottunut siihen, että klubikokousten parasta antia olivat esitelmät,
omien jäsenten sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden. Pieni hankaluus oli siinä, että heti kesällä oli
tehtävä painettavaksi tarkoitettuun ohjelmaan koko vuoden ohjelma. Varsin hyvin ohjelma kuitenkin
toteutui ja pyydetyt puheenvuoron pitäjät ilmestyivät paikalle. Kuten sihteerikin totesi, vuodesta
muodostui myös ”pressan näköinen”, sillä melko paljon kuulimme kauden aikana musiikkiesityksiä
ja seurasimme erilaisia kulttuuritapahtumia. Toinen linja, joka toistui useamman esityksen teemoissa ,
oli RI:n presidentin K.R.Ravindranin lanseeraama ajatus ” Rotaryn kautta voimme käyttää lahjamme
ja aidosti vaikuttaa myös muiden elämään maailmassamme”.
En ole mikään markkinoiden ystävä, mutta pian tajusin, että rotareidemme oma Kuokkalankosken
markkinatapahtuma oli tärkeä osa klubin toimintaa, ei vähiten siksi, että sen tuotot ohjattiin
kansainväliseen nuorisovaihtoon. Vaikka klubillamme ei ollutkaan kauteni aikana vuosivaihtooppilasta emmekä voineet lähettää sellaista myöskään Lempäälästä maailmalle, varmistimme sen että
seuraavan kauden aikana vaihtotoimintaa voidaan jatkaa sekä vuosi- että kesävaihtarien osalta.
Jorma nuorisovaihtoasiamiehenä on tehnyt jo pitkään hienoa työtä nuorten hyväksi ja oli ilo valita
hänen kanssaan uudet vaihto-oppilaat kesälle 2016 ja kaudelle 2016-2017.
Presidenttiajalta mieleen jäivät unohtumattomasti monet juhlat, joita rotarit osaavat järjestää (kiitos
ohjelmatoimikunnan). Yhteistyö saksalaisen Detmold-Blombergin klubin kanssa oli palkitsevaa ja
ystävyysklubimme vierailu ”Twin club”-asiakirjojen juhlallisine allekirjoituksineen alkuvuoden
kohokohtia. Sellainen oli ehdottomasti myös Lempäälän Rotaryklubille kunnan toimesta myönnetty
Erik Edner- mitali ja kunniakirja itsenäisyyspäivän juhlassa. Puolisollani ja minulla oli vielä suuri ilo
ja kunnia osallistua piirimme 1390 piirikonferenssiin 16.-17.4. 2016 Lahdessa, jossa etenkin ympäri
maailmaa saapuneiden vaihto-oppilaiden rento mutta vauhdikas esiintyminen ilahdutti kaikkia
osallistujia.
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Kauden 2015-2016 onnistumisesta on allekirjoittaneen nöyrästi kiitettävä kokeneempia veljiä,
jotka avittivat monessa kiperässä asiassa pressaa. Erityisesti kiitoksen ansaitsee sihteeri Markku,
jonka valtava kokemus ja tietous rotarymaailmasta auttoi monasti itseäni eteen päin. Myös
toimikuntien itsenäinen ja asiantunteva työskentely helpotti tehtävieni hoitoa.
Ilman henkilökohtaista sihteeriä olisi moni viisas neuvo jäänyt saamatta ja tärkeä asia unohtunut,
tästä aktiivisesti mukanaolleelle Kirsti-vaimolleni vielä lämmin kiitos, samoin kaikille puolisoille,
jotka monin tavoin osallistuitte rotaryvuoden rientoihin.
Juhani Laurila
Lempäälän Rotaryklubin presidentti 2015-2016
Klubihallinto ja komiteat
Klubin hallitus 2015 – 2016
Juhani Laurila
Kari Hemminki
Markku Hyväri
Antti Haapamäki
Markku Kalliomäki
Jukka Ylimäki
Jorma Kunnas
Markku Sipilä
Markku Kalliomäki

Presidentti, puheenjohtaja
Varapresidentti
Edellinen presidentti
Tuleva presidentti
1. sihteeri
Rahastonhoitaja
Nuorisovaihtoasiamies
Jäsenyyskomitean pj.
Rotarysäätiökomitean pj.

Seppo Nieminen
Jorma Lehtinen

Ohjelmakomitean pj.
Julkisuuskuvakomitean pj.

Hallituksen kokoukset
Hallitus piti toimikauden aikana kaksi varsinaista kokousta. Sen lisäksi yksittäisiä asioita
hoidettiin sähköposteilla.
Muut klubin toimihenkilöt
2. sihteeri
1. klubimestari
2. klubimestari
Klubin verkkosivut
Klubin viirikirjanpito

Hannu Heikkilä
Matti Sinisalo
Veikko Viljanen
Veikko Viljanen
Yrjö Lehtonen

Komiteat 2015 – 2016
- Nuorisovaihtokomitea: Jorma Kunnas pj. sekä Kari ja puolisoista Hannele Hemminki
- Jäsenyyskomitea: Markku Sipilä pj. sekä Jukka Ylimäki ja Veikko Viljanen
- Rotarysäätiökomitea pj.: Markku Kalliomäki
- Ohjelmakomitea pj.: Seppo Nieminen
- Julkisuuskuvakomitea pj.: Jorma Lehtinen
- Klubihallintokomitea: presidentti ja sihteeri
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Piirin, Suomen Rotaryn ja Rotary Internationalin tehtävissä 2015-2016 toimineet klubimme
jäsenet
Pekka Mäenpää on toiminut piirin 1390 apulaiskuvernöörinä ( Tampere-Itäinen alue).
Aarno Torikka on toiminut piirin 1390 VTT (Vocational Training Team) – komitean
puheenjohtajana.
Markku Kalliomäki on toiminut Suomen Rotaryn ja Rotary Internationalin seuraavissa tehtävissä:
- Suomen Rotaryn tietojärjestelmävastaava käsittäen Suomen
jäsentietojärjestelmän, verkkosivut ja rotarytoimiston ohjelmistot
- Suomen Rotaryn IT-toimikunnan jäsen
- Suomen Rotaryn ICC (Inter Country Committee)-toimikunnan pj.
(kansainvälinen ystävyysklubitoiminta)
- Suomen Rotaryn julkaisutoimikunnan jäsen (mm. matrikkelin valmistus)
- RI:n nimeämä Multidistrict Executive Secretary (MDES). Suomen
edustaja ja vastuuhenkilö RI:n ja Suomen välisissä tietojärjestelmissä
- Suomen Rotary ry:n hallituksen asiantuntijajäsen (ei virallinen jäsen)
Veikko Viljanen aloitti toiminnan piirin 1390 IT-vastaavana keväällä 2016.
Jäsenistö
Klubimme jäsenmäärä on viime vuosina pysynyt melko vakiona eikä vaihtuvuutta ole
ollut merkittävästi. Jäsenistön iäkkyydestä johtuen on ollut vaikeata löytää halukasta
presidenttiä ja sihteeriä, mistä syystä klubin toiminnan jatkuminen alkoi olla vaarassa.
Klubi on tunnistanut hyvin tämän tilanteen ja siksi uusien jäsenien hankinta on otettava
"vakavasti".
Kauden alussa jäsenmäärämme oli 44 ja kauden lopussa 45 jäsentä.
Klubiimme liittyivät jäseniksi syksyllä 2015 Sirkka Hagman ja Marika Viik.
Hallitus nimesi pitkäaikaisesti sairastuneen Tapio Kantolan kunniajäseneksi.
Klubimme jäsenten keski-ikä on piirimme korkeimpia. Keski-iän mediaani klubissamme
on haarukassa 70-79 vuotta.

Huom. tässä tilastossa on mukana myös kauden 2016-2017 alussa tulleet kolme uutta
nuorempaa jäsentä, mistä johtuen keski-ikämme on nyt hieman laskenut.
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Läsnäolo
Kokouksissa ja tilaisuuksissa jäsenien läsnäolo on viime vuosina hieman heikentynyt.
Kokouksissa on yleensä paikalla alle puolet jäsenistä. Klubin läsnäoloprosenttia on
kuitenkin hieman nostanut jäsenien ahkerat paikkaukset.
Klubin läsnäolokeskiarvo koko kauden ajalta oli 62 %.
Kaudella oli muutama 100 prosentin osallistuja, mutta merkittävin saavutus on
Matti Sinisalolla, joka on osallistunut kokouksiin ja tilaisuuksiin 100-prosenttisesti koko
pitkän jäsenyytensä ajan.
Puolisoittemme osallistuminen
Kaikkiin klubimme kokouksiin ja tilaisuuksiin ovat puolisomme olleet tervetulleita jo
useiden vuosien ajan. Kuluneella kaudellakin lähes joka kokouksessamme oli muutamia
puolisoita läsnä. Puolisomme ovat auttaneet klubia erilaisten tilaisuuksien järjestelyissä.
Kuokkalankosken markkinoilla puolisoillamme on ollut omat myyntipisteensä (kahvio ja
vohvelinpaisto, toisinaan kirpparikin).
Talouskatsaus (Jukka Ylimäki)
Klubin talous kaudella 2015-2016 on ollut hyvässä kunnossa. Markkinoiden tuotto
kauden alussa oli n. 4000 euroa, jäsenmaksut ja muut tuotot saatiin kerättyä kauden
aikana jopa normaalia paremmin. Klubin varat on sijoitettu erillisille pankkitileille ja
rahastoihin. Tilinpäätös esitettään erikseen vuosikokouksessa.
Nuorisovaihdon katsaus
Nuorisovaihtoasiamies: Jorma Kunnas
Nv-tiimin jäsenet: Kari Hemminki ja Hannele Hemminki
Heinäkuu 2015
Kesävaihtari Krista ALANEN palasi Suomeen USA:n Ohion osavaltion Cinninnatista.
Kesävaihtari Janina NYLUND palasi Suomeen USA:n Kalifornian osavaltion
Oaklandista.
Lempäälään Alasen perheeseen tuli kuukaudeksi Virginia MASTERS USA:n Ohion
Cinninnatista.
Lempäälään Nylundin perheeseen tuli kuukaudeksi Abigail McMANUS USA:n
Kalifornian Oaklandista.
Kuokkalankosken markkinoilla esiteltiin yhtenä esiintymislavan ohjelmanumerona n. 15
min ajan nuorisovaihtoa. Em. nuorten lisäksi paikalla olivat vuosivaihtari Ada
NIEMINEN (Kanadassa 2012-13) ja kesävaihtari Iida KALLIOKOSKI (Saksassa 2013),
jotka eivät päässeet esiintymään markkinoilla 2013 (juuri silloin vaihdossa) ja 2014
(kesätyöeste).
Virginia ja Abigail reissasivat host familyn mukana pitkin Suomea ja kysyttyjen lupien
perusteella myös Tukholmassa ja Tallinnassa.
Elokuu 2015
Klubista ei lähtenyt ketään vuosivaihtoon loppukesällä 2015.
Abigail McManus ja Virginia Masters palasivat kotiinsa tässä järjestyksessä - Virginia
ehti esiintymään klubin normaalissa kokouksessakin.
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Syyskuu 2015
Krista Alanen kertoi klubissa sanoin ja kuvin kuukaudestaan Ohiossa ja myös
emännöimästään kuukaudesta Suomessa.
Alustavia hakemuksia vaihdosta 2016- saapui.
Lokakuu 2015
Nuorisovaihtoasiamies oli piirin koulutuksessa Lahdessa.
Janina Nylund kertoi klubissa sanoin ja kuvin kuukaudestaan Kaliforniassa ja myös
emännöimästään kuukaudesta Suomessa.
Haastateltiin klubin kaikki hakijat. Parhaaksi nv-tiimi + presidentti valitsivat Saaga
Lassilan. Muista hakeneista Helmi Vättö hyväksyi korvikkeeksi kesävaihdon. Yksi
hakija meni maailmalle muun vaihto-organisaation kautta ja yksi vaan jäi kotimaahan.
Marraskuu 2015
Klubi lähetti parhaimmaksi osoittautuneen hakijan piirin lähtevien vuosivaihtooppilaiden tsekkaustilaisuuteen, jonka tämä läpäisi.
Sitoumuskaavakkeet Saaga Lassilasta (vuosivaihto) ja Helmi Vätöstä (kesävaihto)
toimitettiin piiriin kuun loppuun mennessä.
Joulukuu 2015
Varsinaiset hakemuslomakkeet liitteineen Saaga Lassilasta (vuo-sivaihto) ja Helmi
Vätöstä (kesävaihto) piiriin kuun loppuun mennessä.
Maaliskuu 2016
Saaga Lassilan (Verona, Italia) ja Helmi Vätön (Vancouverin saari, Brittiläinen
Kolumbia, Kanada) kohteet selvisivät. Samoin heidän vastakappaleensa (Erica TARAS,
Sardiniasta) ja Anna BRAILEY (Vancouverin saarelta). Molemmista guarantee formit ja
Erica Tarakselle sovittiin koulupaikka Lempäälän lukiosta.
Huhtikuu 2016
Lähtevien vaihto-oppilaiden kouluttamista Tampereella ja Lahdessa.
Toukokuu 2016
Informoitiin Hakkarin 9. lk:n oppilaita mahdollisuudesta hakea syksyllä 2016
kesällä 2017 alkavaan vaihtoon.
Lähtevät vaihto-oppilaat esittäytyivät kokouksessa klubille.
Seurattiin kesävaihtarin valmisteluja ja aloitettiin meiliyhteys Erica Taraksen kanssa.
Kesäkuu 2016
Muistettiin lakkiaispäivänä Krista Alasta lahjakortilla ja ruusulla.
Helmi Vättö lähti kuukaudeksi Kanadaan, Brittiläiseen Kolumbiaan, Vanvouverin
saarelle ja Comoxin kaupunkiin.
Erica Tarakselle etsittiin ykkösen jälkeisiä perheitä.
Kuokkalankosken markkinoiden 2016 valmisteluja nuorisovaihdon esiintyjien osalta
(lähtevä vuosivaihtari, palannut kesävaihtari, jo ilmaantunut kesävaihdon vasta-kappale).
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Poimintoja erityisistä tapahtumista, tilaisuuksista ja esitelmistä kauden aikana
Leimaa antavaa kauden ohjelmalle oli useat musiikki- ja muut kulttuuripitoiset tapahtumat.
Havas-klubin kanssa oli useita yhteisiä tilaisuuksia.
Ohjelmassa oli myös monia ulkopuolisia esitelmöijiä.
Klubin kuukausittainen ohjelma sivusi suurelta osin Rotary Internationalin
kuukausiteemoja.
Heinäkuu
18.7.2015 Kuokkalankosken Markkinat olivat jo 18. klubimme järjestämät
markkinat. Markkinat onnistuivat hyvin sekä järjestelyiden että talouden
näkökulmista.
Markkinatyöryhmä on ollut lähes samassa kokoonpanossa vuosien ajan ja
"taisteluväsymystä" alkaa esiintyä.
Kauden aikana oli esillä, että vieläkö jatkamme markkinoiden järjestämistä.
Pohdintojen jälkeen päätettiin järjestää ainakin kesän 2016 markkinat.
28.7.2015 kutsuttuna Havas-klubissa, Hannamari Majasen esitelmä: Ebola.
Elokuu
2.8.2015 Lempäälän kirkossa Lempäälä Soi-tapahtumaan liittyvä viulutaiteilija
Kaija Saariketun konsertti. Myös Havas-klubi oli kutsuttu mukaan.
Puolisomme hoitivat kahvitarjoilut seurakuntasalissa (karonkkakahvit).
27.8.2015 Ehtookodon toiminnan esittely, Ehtookodon johtaja Jaana Holm.
Syyskuu
11.9.2015 Ehtookodon juhlasalissa Marian Petrescu trion konsertti jazz-sävelin.
18.9.2015 Klubin vuosijuhla Ehtookodon juhlasalissa. Vuoden palvelijan 2015
tunnustuksen luovutus. Tunnustuksen sai Matti Vesto Vesilahdesta.
24.9.2015 Kohti biotaloutta, esitelmä Juha Kuisma.
Lokakuu
1.10.2015 Kuvernööri Raili Töntsin vierailu klubissamme.
Presidentti Juhani Laurila oli kutsunut klubimme 70-vuotispäivilleen. Tollinmäkeen
Hartolaan 10.10.2015. Bussilastillinen jäseniä matkasi Hartolaan. Menomatkalla
kävimme Lahden kaupunginteatterissa päivänäytöksessä katsomassa näytelmää
"Luolamies".
29.10.2015 Sääntömääräinen vuosikokous.
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Marraskuu
5.11.2015 Konserttimatka Helsingin Musiikkitaloon yhdessä Havas-klubin kanssa
kuulemaan Helsingin kaupunginorkesterin tulkintaa Jean Sibeliuksen
viulukonsertosta.
Kapellimestarina toimi Susanna Mälkki ja viulistina Pekka Kuusisto.
20.11.2015 Pikkujoulu Hukianhovissa.
26.11.2015 Joulunviettoa eri maissa, esitelmä Soili Turkkinen.
Joulukuu
3.12.2015 Jukka Väissin esitelmä avantouinnin vaikutuksista.
Em. kokouksen jälkeen vanhassa pappilassa diplomicembalisti, diplomiurkuri Ilpo
Laspaksen konsertti akustisella klavikordi-kosketinsoittimella, jolla hän esitti
Bachin Goldberg-variaatiot.
6.12.2016 presidentti ja sihteeri osallistuivat kunnan järjestämään
itsenäisyyspäivän juhlaan ja vastaanottivat kunnan myöntämän Erik Ednertunnustuksen. Tunnustus luovutetaan yhteisölle tai henkilölle julkisena
tunnustuksena pitkäaikaisesta ja monipuolisesta työstä Lempäälän hyväksi.

10.12.2015 Jean Sibelius sanoin ja sävelin Ehtookodon juhlasalissa. Vierailevana
pianotaiteilijana musiikin tohtori Hui-Ying Liu-Tawaststjerna.
Myös Havas-klubi oli kutsuttuna tilaisuudessa.
17.12.2015 Joulukirkko Vesilahden kirkossa. Intercity tilaisuus, jossa mukana
myös Lempäälä-Havas, Akaa ja Toijala-Akaa.
Ohjelmassa mm. kuvaelma Joulun aavistus.
Ohjelmalliset kirkkokahvit tarjottiin Vesilahden seurakuntatalolla.
Tammikuu
Ammatillisen koulutuksen näköaloja Lempäälässä, esitelmä sivistysjohtaja
Nina Lehtinen.
14.1.2016 Luontaiskylpylässä / 90 vuotta luontaista terveydenhoitoa Lempäälässä,
Kirsti Uotin esitelmä.
28.1.2016 Ammattina muotokuvamaalaus, kuvataiteilija Olga Malytchevan esitelmä.
29.-30.1.2016 klubi osallistui Lempäälän Kisan järjestämään perinteiseen
24-tunnin hiihtoon.
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Helmikuu
4.2.2016 Namibian tie rauhaan, esitelmä konsuli Timo Palander.
12.2.2016 Ystävänpäivän tilaisuus Työväentalolla.
Saksalaisen ystävyysklubimme Detmold-Blomberg yhdeksän hengen delegaatio
vieraanamme. Tilaisuudessa allekirjoitettiin ystävyysklubisopimus.

Maaliskuu
3.3.2016 ShelterBox-toiminnan esittely, esittelijät Lahti-Wesijärvi-klubista.
10.3.2016 Lempäälän Vesi, esitelmä Lasse Sampakoski.
17.3.2016 Maailman vedet, esitelmä Anu Öhberg, UNICEF.
21.3.2016 Hiljaisen viikon intercity-tilaisuus Viialan kirkossa.
29.3.2016 Havas-klubin kutsumana tutustuminen laajennettuun Lempoisten
kouluun.
31.3.2016 Maailman vessat, esitelmä Sari Huuhtanen / Huussi ry.
Huhtikuu
7.4.2016 Neuvolatoiminnan esittely, esitelmä Kirsti Isotalo.
14.4.2016 Lääkärivierailu, esitelmä gynekologi Maija Kajan.
16.-17.4.2016 Presidentti Juhani puolisonsa Kirstin kanssa osallistuivat Lahdessa
pidettyyn piirikonferenssiin.
21.4.2016 SPR:llä asiaa.
Toukokuu
1.5.2016 Vapun vastaanotto. Kirkkotorilla mieskuoron esityksiä kuuntelemassa ja
sen jälkeen olimme vappubrunssilla Luontaiskylpylässä.
12.5.2016 SPR:n toiminnan esittely, Heini Lumio / SPR Hämeen piiri.
26.5.2016 Klubin sääntömääräinen kevätkokous.
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Kesäkuu
3.6.2016 Puolisoista Anneli Kesolan 60-vuotissynttärit Kuljun koululla Majakassa.
16.6.2016 Forum-konsertti Seurakuntatalolla. Lempäälä Soi- kesätapahtuman
voittajien julkistaminen. Myös Havas-klubi oli kutsuttu. Puolisomme hoitivat
kahvitarjoilun.
30.6.2016 tehtävienvaihtotilaisuus Kangasalla Kuntoutumiskeskus Apilan
takkatilassa. Presidentin käädyt siirtyivät Juhani Laurilalta Antti Haapamäelle ja
sihteerin salkku Markku Kalliomäeltä Maria Kahilammelle.
Lahjoituksia
Klubimme tuki 1.000 eurolla Ehtookodon asukashissin hankintaa ja tästä syystä emme
tehneet perinteistä 1.000 USD lahjoitusta Rotarysäätiölle eli emme hankkinet PHFtunnustuksia.
Huomionosoituksia, muistamisia
Lempäälän kunta myönsi klubillemme Erik Edner-huomionosoituksen, jonka klubimme
presidentti ja sihteeri kävivät vastaanottamassa kunnan itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudessa.
Vuoden palvelijaksi edellinen hallitus nimesi Matti Veston Vesilahdesta.
Huomionosoitus luovutettiin klubin vuosijuhlassa syyskuussa 2015.
Vuoden 2016 Vuoden palvelijaksi hallitus 2015-2016 nimesi Pito- ja Lounaspalvelu
Satu Luukkaan. Huomionositus luovutettiin klubin vuosijuhlassa syyskuussa 2016.
Otimme uudelleen käyttöön syntymäpäiväonnittelut viikkokokousten yhteydessä.
Sihteerin post scriptum
Rotaryvuosi 2015-2016 on nyt "pulkassa". Vuoden ohjelma oli erittäin monipuolinen ja
presidentin näköinen. Useat musiikki- ja muut kulttuuritapahtumat sekä monet ulkopuoliset
esitelmöijät antoivat vuodelle oman leimansa.
Kunkin kuukauden ohjelma liittyi RI:n kuukauden teemaan.
Presidentti Juhanilla oli luultavasti tiukka vuosi, kun hoiti samanaikaisesti Tollinmäen kartanoa
ja järjesti yhdessä puolisonsa Kirstin kanssa Lempäälä Soi-tapahtuman.
Sihteerikin haukkasi hieman liikaa hommia Suomen Rotaryn ja Rotary Internationalin tehtävien
viedessä samanaikaisesti melkoisen siivun ajankäytöstäni.
Kun toimintakaudelle haettiin sihteeriä, niin vapaaehtoisia ei löytynyt. Kierrätys ja uusiokäyttö
on ekologinen tavoite luonnonvarojen säästämiseksi. Ajattelin silloin, että voisinhan minäkin
lähteä kierrätykseen toiselle kierrokselle. Siitä olikin jo 25 vuotta kun edellisen kerran olin
sihteerinä. Käyttökelpoista vanhaa tavaraa ei kannata heittää roskiin.
Klubimme tulevaisuus näyttää nyt hiukan valoisammalta, kun olemme noin vuoden aikana
saaneet kuusi uutta nuorempaa jäsentä. Seuraava klubivirkailijasukupolvi on nyt kasvamassa.
Klubillamme on laaja maine aktiivisena ja aikaansaavana klubina, joten pidetään siitä kiinni.
Toivotan seuraajalleni Marialle menestystä ja työn iloa. Sihteeritehtävässä on jatkuvasti pientä
hommaa, mutta sihteerivuosi antaa myös paljon.
Sihteerivuosi on erinomainen rotaryjärjestön koulu ja näköalapaikka etenkin suht uusille jäsenille.
Sihteerivuoden aikana myös ystävyysverkosto laajenee klubin ulkopuolellekin.
Markku Kalliomäki, 1.sihteeri 20015-2016
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Kiitokset
Klubin hallitus 2015-2016 kiittää klubin komiteoita ja koko klubia hienosti sujuneesta
kuluneesta vuodesta ja toivottaa uudelle hallitukselle ja koko klubille hyvää ja aktiivista
rotaryvuotta 2016-2017.

20015-2016

Lempäälässä 6.10.2016
Lempäälän Rotaryklubi ry:n hallitus 2015-2016

2016-2017

Klubin vuosiohjelman originaali versio, johon vuoden aikana tuli muutamia muutoksia
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