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    Lempäälän Rotaryklubi 40 v

JOHDANTO

Lempäälän Rotaryklubi perustettiin 18.7.1972. Klubi siis täytti vuonna 2012 40 vuotta. Alunperin oli

tarkoituksena julkaista 40-vuotishistoriikki, tai paremminkin juhlakirja, kirjana klubin vuosijuhlan

aikana syksyllä 2012, mutta tämä suunnitelma ei toteutunut. Laadin sitten nyt esillä olevan

juhlasivuston. Sitä ei kuitenkaan ole voitu toimittaa klubin omille internet-sivuille teknisistä syistä.

Lyhyiden johdantotekstien lisäksi näillä juhlasivuilla on myös valokuvia klubin toiminnasta viime

vuosien aikana.

Klubilla on lisäksi melko paljon vanhoja toistaiseksi julkaisemattomia kuvia, ja kun klubin nykyisiä

jäseniä ja ehkä muitakin kiinnostavat nuo vanhat kuvat, ajattelin, että niissä olevien henkilöiden

tunnistamisesta olisi hyötyä myöhemmin tulleille jäsenille ja tulevien historioiden kirjoittajille.

Niinpä varsinaisen juhlakirjan lisäksi näillä sivuilla on noita vanhoja, jo väreiltään haalistuneita,

mutta klubille arvokkaita kuvia. Pyydän, että lukijat lähettävät allekirjoittaneelle tietoja kuvien

henkilöistä ja, jos mahdollista, tilanteesta, jossa kuva on otettu, esim. sähköpostilla:

yrjo.lehtonen @ helesys.net (poista välilyönnit)

tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Klubin arkistossa on vielä kuvia, jotka ovat ehkä kerran

olleet nähtävinä klubin kokouksissa, mutta sitten kätketty arkiston uumeniin. Sivuille on tarkoitus

lisätä näitä kuvia, kun niitä löydetään. Toivottavasti klubin täyttäessä seuraavan kerran

tasavuosikymmeniä, näitä kuvia on lisää tarjona.

Vanhojen kuvien sivut ovat tämän teoksen lopussa alkaen sivulta 84.

Yrjö Lehtonen

(Sivujen teksti ja kuvat ovat tekijänoikeuden suojaamia.)
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Lempäälän Rotaryklubi 40 v

Vierivä kivi ei sammaloidu
Parhaat Onnittelut teille kaikille 40-vuotisjuhlan johdosta! Tämä on tärkeä merkkipaalu sekä
klubillenne että paikkakunnallenne. Klubinne on palvellut vuodesta 1972 ansiokkaasti Lempäälässä ja
antanut näin hyvää monelle taholle. Toivon Teitä kaikkia jatkamaan samassa rotaryhengessä kuin
perustajajäsenillä oli 40 vuotta sitten.
Hyvä klubi muuttuu yhteiskunnan muutoksen mukana. Uudet ammattinimikkeet vastaavat kysyntään
ja edustavat tämän päivän elinkeinorakennetta yhä monipuolisemmin. Uusien luokitteiden
kartoittamisen kautta on mahdollista kutsua klubiin uusien sukupolvien edustajia ja antaa heille
mahdollisuuden ja työkalun toteuttaa tavoitteitaan samassa turvallisessa rotaryhengessä. Rock and
Roll.

Niko Niemi
Piirikuvernööri 2012-2013
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PRESIDENTIN TERVEHDYS

Lempäälän Rotaryklubi täytti 40 vuotta 18.7.2012, joten voidaan perustellusti puhua keski-ikäisestä
Rotaryklubista. Oma jäsenyyteni on kuitenkin suhteellisen nuori. Liityin siirtojäsenenä Lempäälän
Rotaryklubiin v.1999, joten kirjoitukseni klubista perustuvat tämän ajanjakson kokemuksiin.

Lempäälän Rotaryklubiin siirtymiseeni vaikutti lähinnä kaksi seikkaa. Ensinnäkin sopiva kokousaika
(iltakokous) ja keskustelut kahden ystäväni kanssa klubin toiminnan luonteesta, sen hyvästä ilmapiiristä
ja ohjelmasta. Siirtymistäni en ole koskaan katunut. Kun yritykseni oli Tampereella ja asiakkaat ympäri
Suomea, niin Lempäälä ja lempääläiset jäivät minulle vieraiksi. Siirtymiseni tamperelaisklubista on
tuonut minulle lisäbonuksena joukon hyviä ystäviä Lempäälästä. Tätä seikkaa en osannut edes
puntaroida klubin vaihdossa.

Lempäälän Rotaryklubin toiminta on laajaa ja monipuolista. On vaikea löytää harrastusta, joka avautuu
niin monipuolisena kuin rotarytoiminta korkeine eettisine arvoineen ja päämäärineen. Rotaryn
pysyväisteema palvelumieli itsekkyyden edelle toistuu monissa klubin toiminnoissa, joista
mainittakoon Vuoden Palvelijan valinta, Kuokkalankosken Markkinat ja varsin vilkas vaihto-
oppilastoiminta ym. Rotaryn kansanvälisiin hankkeisiin olemme osallistuneet tukemalla aktiivisesti
Rotarysäätiötä.

Meidän rotaryklubimme on varsinainen perheklubi, rotarien puolisot ovat tervetulleita kaikkiin
kokouksiin. He ovat myös aktiivisesti mukana eri tilaisuuksien järjestelyissä.

Viikoittaisten kokouksiemme rungon muodostavat oman jäsenistömme sekä ulkopuolisten
luennoitsijoiden esitelmät. Tämä on vuosien mittaan hyväksi koettu tapa saada veljet yhteen ja samalla
pohtimaan Rotaryn mahdollisuuksia osallistua seutukunnan ja maailmanlaajuisiin palveluprojekteihin.
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Klubimme järjestää myös erilaisia perinteisiä tilaisuuksia, kuten joulukirkko vuoroin Lempäälän tai
Vesilahden kirkossa. Osallistumme myös monilukuisesti Hiljaisen viikon tilaisuuteen Akaassa.

Klubimme juhlatilaisuuksiin, kuten pikkujouluun, vappujuhliin ja ystävänpäiväjuhliin, tuo erinomaisen
lisän meidän oma rotaryköörimme, jonka ammattitaitoista esiintymistä on vaikea olla ihailematta,
mukaan lukien myös sanoitukset.

Tämän juhlavuotemme teema on Rauhaan palvelemalla. Se on erittäin syvällinen ja paljon kysymyksiä
herättävä kaikille maailman rotareille. Rauhan käsite vaihtelee eri ihmisten ja kulttuurien kesken .Se
merkitsee myös turvallisia oloja, joissa inhimilliset perustarpeet on tyydytetty. RI:n presidentin
vuosittaiset teemat lähestyvät kaikki rotaryn perusajatuksia milloin miltäkin suunnalta. Suomalaisen
RI:n presidentin Rolf Klärichin (1980-1981) teema oli Anna ajastasi. Tämä lause iskee aivan
rotaryaatteen ytimeen ja on jokaisen rotarin toteutettavissa arkisessa elämässään.

Klubistamme on myös noussut useita ansioituneita rotareita piirin tehtäviin aina kuvernööriä myöten.
Heidän ansiostaan Lempäälän Rotaryklubi on tunnettu koko piirin alueella ja myöskin Suomen
Rotaryssa.

Lopuksi haluan kiittää niitä kymmeniä ja kymmeniä aktiivisia klubimme jäseniä, jotka ovat
mahdollistaneen Lempäälän Rotaryklubin 40-vuotisen kunniakkaan toiminnan, unohtamatta klubimme
viittä perustajajäsentä, jotka ovat mukana toiminnassamme tänäkin päivänä.

Veli-Matti Lehikoinen

Lempäälän Rotaryklubi presidentti 2012 – 2013
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VUODEN 2011-2012 PRESIDENTIN TERVEHDYS

Rotaryvuosi 2011-2012 on ohi. Vuosi oli toimintamme 40. ja se huipentuu nyt vietettävään 40-
vuotisjuhlaan.

Tuntemuksissani on sekä haikeutta että helpotusta. Sen kuitenkin tiedän, että tänä aikana olisi pitänyt
ehtiä paljon enemmän tehdä Rotaryn eteen. Vuosi on kuitenkin niin lyhyt, ettei millään ehdi tehdä edes
niitä asioita, joita oli etukäteen suunnitellut. Toivon jatkossa viikossa olevan muitakin viikonpäiviä
kuin torstait! -Vuosi kului todella nopeasti, jos tämä nopeus jatkuu, tässähän vanhenee ennenaikaisesti!

Maailmanmenossa ehtii vuodessakin tapahtua kaikenlaista. En nyt kuitenkaan lähde tekemään
tapahtumaluetteloa; jotakin kuitenkin on jäänyt vääjäämättömästi mieleen.

    Rotaryvuoden alussa Norjassa tapahtui joukkosurma, joka on puhuttanut koko ajan ja nyt odotellaan
oikeuden päätöstä.

    Kreikan ja eräiden muiden Etelä-Euroopan maiden talousongelmat ovat myös olleet tapetilla eikä
loppua näytä tulevan.

    Syyriassa tapetaan ihmisiä joukoittain eikä ratkaisua ole näköpiirissä.

    Erilaisia katastrofeja on ollut eri puolilla maailmaa.

    Kotimaassa lukuisat perhesurmat ovat niinikään näitä huolestuttavia negatiivisia asioita.

    Ja miten käy aikaisemmin niin mahtavan Nokian?

Rotaryn toiminnalla näihin asioihin tuskin olisi pystytty vaikuttamaan, vaikka kuinka halua olisi.

Oli miten oli, rotaryvuoden 2011-2012 Rl:n presidentti Kalyan Banerjee oli valinnut teeman
KUUNTELE SYDÄNTÄSI - AUTTAAKSESI MUITA. - Teema on hieman vaikeaselkoinen. Sen
ymmärtää kuitenkin paremmin, kun ajattelee rotareita sellaisessa maailmassa ja maissa, joista puuttuu
lähes kokonaan sosiaaliturva.
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Meillä Lempäälässä on vaikea ajatella, että perustaisimme esim. sairaalan ja pitäisimme sitä yllä. Täällä
tuo maailman presidentin teema tarkoittaa mielestäni lähimmäisestä välittämistä ja se on hyvinkin
sopiva teema meidän kaltaiselle perheklubille!

Polio+ on tällä hetkellä maailmanlaajuinen avustuskohde, johon osallistumme. Kuluneella kaudella
klubimme on kerännyt kampanjaan lähes 2000 US-dollaria. Polion hävittäminen maailmasta on lähes
loppusuoralla. Vielä on muutamia kohteita, joihin emme ole uskonnon tai sotien takia päässeet.

Syksyllä 2011 YK:n päivänä järjestettiin END POLIO NOW -lipaskeräys, johon osallistuivat lähes
kaikki maamme rotaryklubit. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun rotarit tulivat ulos "kuorestaan" kylille
ja kujille rahaa keräämään. Kokemus oli hyvä ja lopputulos oli hyvä!

Rotaryn koulutus- ym. tilaisuuksiin osallistuimme kiitettävästi, eikä toimiamme tai toimintaamme ole
moitittu tai kyseenalaistettu.

Klubimme suunniteltu ohjelma saatiin viedyksi läpi lähes sellaisenaan. - Kiitos siitä kaikille
klubivirkailijoille!

Myös piirigovernor Kari Itkonen kiittää kirjeessään piirin klubeja - siis meitäkin - mielenkiintoisesta
rotaryvuodesta.

Minäkin haluan kiittää kaikkia klubilaisia, puolisoita ja yhteistyökumppaneita mielenkiintoisesta ja
antoisasta rotaryvuodesta - yhdessä onnistuimme!

Antti Mäkinen

Rotaryklubin presidentti 2011-2012
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LempäälänRotaryklubi40 v
ALKUSANAT

Lempäälän Rotaryklubin historiikkeja on tehty jo useita. On 10-vuotis-, 15-vuotis-, 20-vuotis-, 25-
vuotis-, 30-vuotis- ja nyt julkaistava 40-vuotishistoriikki tai paremminkin sanoen juhlasivusto.
Eräänlainen 5-vuotishistoriikkikin on, vaikkakin se on vain osana alkuaikoina aktiivisesti kirjoitettuja
viikkoselosteita.

Alkuaikojen historiikit ovat olleet oikeastaan vuosittain ja kuukausittain ryhmiteltyjen
viikkoselosteiden yhteenvetoja. 25- ja 30-vuotishistoriikit ovat enemmän toiminnan monipuolista
tarkastelua. Myös yleisiä yhteiskunnallisia ja paikallispoliittisia aiheita niihin on sisältynyt.

Tämä nyt julkaistava juhlasivusto on taas rakenteeltaan hieman erilainen. Vuosien varrella on kertynyt
kohtalainen kokoelma valokuvia klubin toiminnasta. Ne ovat kylläkin melko hajallaan jäsenten omissa
kokoelmissa ja niiden saaminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi on siinä määrin ongelmallista, että
olemme näillekin sivuille valinneet – ehkä vähän sattumanvaraisesti – kuvia, jotka ovat osuneet
sivuston laatijoiden käsiin. Kuvat ovat lähinnä viimeiseltä kymmeneltä vuodelta, joitakin poikkeuksia
tästä periaatteesta saattaa olla. Kuvia on yritetty sovittaa viimeisten kymmenen vuoden
klubipresidenttien selostusten pohjalta laadittuihin palveluväylittäin jaoteltuihin lukuihin. Kuvat siis
eivät välttämättä muodosta loogista ajallista jatkumoa. Osa kuvista kyllä liittyy käsiteltävään asiaan
ajallisestikin. Lisänä on historiallinen osio eli Historialliset kuvat, johon liittyy jäsenille ja muillekin
suunnattu kysely klubin alkuaikojen elämästä.

Nuorisovaihto ja yleensäkin toiminta nuorten parissa ja nuorten hyväksi on Lempäälän Rotaryklubin
keskeisintä ja varmaankin myös näkyvintä toimintaa. Sen vuoksi Uudet sukupolvet -palveluväylä on
erittäin keskeisellä sijalla myös siinä, mitä klubin toiminnasta näillä sivuilla kerrotaan. Tosin käytämme
vain nuorisovaihto-nimitystä. Myös muut palveluväylät saavat hyvin ansaitsemansa huomion niin
tekstin kuin kuvienkin muodossa.

Kiitämme menneiden vuosien klubipresidenttejä ja sihteereitä sekä useita innokkaita kameramiehiä
aineistosta tämän julkaisun kokoonsaamiseksi.

Erillisenä osana ovat siis johdannossa mainitut historialliset kuvat sivulta 84 alkaen.

Toimitus
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NUORISOVAIHTO

Rotaryn työskentely nuorten parissa on saanut vuonna 2010 arvoisensa uuden palveluväylän klubien
toimintaan: Uudet sukupolvet -palvelun. Tämä työ on kyllä ollut jo lähes alusta asti keskeisellä sijalla
Lempäälän Rotaryklubin toiminnassa. Sen jälkeen, kun ensimmäinen vaihto-oppilas otettiin vastaan
klubiin ja ensimmäinen vaihto-oppilas lähetettiin kauas valtameren taakse, on joka vuosi toimittu
aktiivisesti tässä työmuodossa, toisinaan niin, että saman toimintavuoden aikana on ollut useampia
vaihto-oppilaita tulossa ja lähdössä.

Vuosivaihto on klubimme selvästi tärkein nuorisotoiminnan muoto. Siinä tulevat ja lähtevät nuoret ovat
vastavuoroisesti koko vuoden ajan tutustumassa heille yleensä varsin vieraan maan oloihin ja
osallistumassa koulunkäyntiin kotimaan käytännöstä useinkin kovasti poikkeavalla tavalla.

Vuosivaihdon lisäksi Rotaryn piirissä toimivat kesävaihto ja leirivaihto, joihin kumpaankin on ollut
halukkaita osallistujia myös meidän klubimme toiminta-alueelta. Vastaavasti ulkomaalaisia koululaisia
on ollut mukana samanlaisissa vaihtomuodoissa Suomessa ja vieraillut meidänkin klubissamme.

Seuraavilla sivuilla on nuorisovaihtoon liittyviä kuvia.
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AMMATTIPALVELU

Rotaryklubi on lähtökohtaisesti ammatissa toimivien klubi. Tämän vuoksi jäsenyys ja toiminta
rakentuvat paljolti ns. luokitteiden varaan. Luokitteet muodostuvat klubipaikkakunnan ammatillisen
jakauman mukaan. Maaseudulla maatalous ja siihen liittyvät elinkeinot näyttelevät suurempaa osaa
kuin kaupungeissa, joissa taas teollisuus ja kauppa ovat selvemmin näkyviä luokiteperusteita.
Lempäälän Rotaryklubin toiminta-alueella, Lempäälässä ja Vesilahdessa, elinkeinorakenne on läheisen
suuren kaupungin vaikutuksesta saanut voimakkaasti kaupunkilaispiirteitä.

Rotaryn ammattipalveluun kuuluu keskeisenä piirteenä jäsenistön ammatillinen kehittäminen. Tämän
vuoksi ammattiesitelmät muodostavat olennaisen osan vuosittaisesta toiminnasta. Klubin jäsenet tai
heidän kutsumansa vierailevat esitelmöitsijät kertovat ammattinsa tavoitteista ja toimintaperiaatteista.
Useasti käydään lisäksi yrityksissä ja laitoksissa tutustumassa tarkemmin niiden toimintaan.

Vuosien myötä on koulujen oppilaanohjaustunneilla käyty kertomassa paikkakunnan tai laajemmankin
alueen ammattitarjonnasta ja eri yritysten toimintojen vaatimasta opiskelusta ja koulutuspohjasta.
Klubin jäsenten ikääntymisen myötä on tätä toimintaa jouduttu jonkin verran vähentämään. Olisikin
tärkeää, että merkittävä osa klubin jäsenistöstä olisi aktiivisesti työssä käyviä, joilla olisi hyvä tuntemus
kulloisestakin toiminnasta eri ammattialoilla.

Korostaakseen esimerkillisen ammatillisen toiminnan merkitystä yhteiskunnan rakentamisessa klubi on
monen vuoden ajan valinnut yrityksen, laitoksen tai yksityisen henkilön Vuoden Palvelijaksi. Valittu
saa kunniataulun osoituksena siitä, että palkitun edustamat tavoitteet ovat saaneet huomiota laajalti
paikkakunnalla.
Seuraavilla sivuilla on ammattipalveluun liittyviä kuvia.
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YHTEISKUNTAPALVELU

Olemme kaikki yhteiskunnan jäseniä. Siksi yhteiskunnalliset kysymykset koskevat meitä kaikkia.
Rotaryssa tämä on ollut toimintaa ohjaava tekijä alusta, vuodesta 1905 alkaen. Rotaryklubina voimme
edistää sekä lähiympäristömme että etäämpänäkin asuvien ihmisten hyvinvointia.

Rotary ei toimi poliittisten ryhmien välityksellä, mutta haluaa tarjota apuaan erityisesti niihin
kohteisiin, joissa taloudelliset, terveydelliset tai yhteiskunnallista tasa-arvoa rajoittavat seikat
aikaansaavat ongelmia ihmisten elämässä.

Suomen oloissa tietysti varsinainen ongelmien torjuntakoneisto on suurelta osin julkisen palvelun
toimesta järjestetty. Mutta on monia asioita, joihin resurssit tai rahat eivät riitä. Siksi on Lempäälän
Rotaryklubinkin piirissä tuettu eri tavoin esimerkiksi vanhuksia, vammaisia ja sotainvalideja. Myös
lasten turvallisen elämän tukeminen on ollut merkittävästi esillä. Erityisesti rotarien rouvat ovat eri
tavoin muistaneet näitä ryhmiä ja tukeneet taloudellisesti niitä.

Olennainen osa yhteiskuntapalvelun sisällöstä on klubin jäsenten yhteiskuntavastuun korostaminen ja
toimiminen esimerkkinä hyvästä ja turvallisuutta luovasta toiminnasta. Vastuullinen toiminta
yritysmaailmassa on arvo jo sinänsä eikä sitä voi koskaan kylliksi korostaa. Myös monien yhdistysten,
seurojen ja järjestöjen palkitseminen Vuoden Palvelijan arvolla olisi yhteiskuntapalvelua, vaikka se
kyllä klubissamme on ollut ammattipalvelun tehtäviä.
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KANSAINVÄLINEN PALVELU

Voi varmaankin sanoa, että tämä on Rotaryn merkittävin palveluväylä koko maailmaa ajatellen.
Merkittävä osa Rotaryn kansainvälisestä toiminnasta tapahtuu Rotarysäätiön rahoittamana. Lempäälän
Rotaryklubin tukitoimet Rotarysäätiölle ovat erillisen luvun sisältönä jäljempänä.

Lyhyesti voi sanoa, että Rotaryn kansainvälinen toiminta on humanitääristä ja sivistyksellistä toimintaa
ja erityisesti sen kautta pyritään edistämään eri kansojen välistä yhteisymmärrystä ja rauhaa.

Turvallisuus ja keskinäinen luottamus kansojen kesken ei ole vielä toteutunut, mutta Rotary pyrkii sen
saavuttamiseen samalla kun torjutaan sairauksia, köyhyyttä, nälänhätää ja monia muita ongelmia, joista
yhä miljoonat ihmiset kärsivät eri puolilla maailmaa.
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ROTARYSÄÄTIÖ

Lempäälän Rotaryklubin tuki Rotarysäätiölle on ollut hyvin merkittävä. Aikaisempina vuosina
virallisesti mitattiin ja vertailtiin eri klubien aktiivisuutta Rotarysäätiön tukemisessa. Tällöin klubimme
oli joskus jopa aktiivisin säätiön tukija piirissämme. Nyt ei tätä virallista vertailua enää tehdä, mutta
tuen mittarina voi ainakin klubikohtaisesti käyttää klubista Rotarysäätiölle menevien lahjoitusten
vastikkeena saatavia Paul Harris Fellow -tunnustuksia. Jokaista 1000 USD lahjoitusta kohden klubi saa
käyttöönsä Paul Harris Fellow -tunnuksen, mitalin ja rintamerkin tai nyttemmin nauhaan kiinnitetyn
merkin. Ne jaetaan klubin jäsenille hallituksen päätöksen mukaan. Muutamat ovat henkilökohtaisesti
lahjoittaneet säätiölle tuon vaaditun summan. Klubimme nykyisestäkin jäsenistöstä noin puolella on
tämä tunnus.

Jos Rotarysäätiön tukeminen on merkittävää, niin mitä säätiö vuorostaan tekee saamillaan varoilla?
Se tekee hyvin paljon. Klubimme toimintaa eniten innostanut on säätiön kustantama polion ja sen
seuralaissairauksien torjuntaan tähtäävä toiminta, ns. PolioPlus -ohjelma, jonka avulla onkin saatu polio
siinä määrin rajoitetuksi, että sitä merkittävämmin esiintyy enää muutamissa maissa, lähinnä sellaisissa,
joissa poliittisista tai muista syistä sairauden torjuntatoiminta ei ole sallittua. Rotaryn lisäksi toimintaan
ovat osallistuneet mm. Suomen ulkoasiainministeriö, Maailman Terveysjärjestö ja Bill ja Melinda
Gatesin säätiö.

Rotarysäätiö toteuttaa monia muita kansainvälisiä ohjelmia ja projekteja. Lempäälän Rotaryklubi on
kuitenkin innostuneimmin osallistunut PolioPlus -hankkeeseen.
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KLUBIPALVELU

Rotaryklubin laaja-alainen toimenkuva pyritään istuttamaan klubin jäsenten ajattelun merkittäväksi
osaksi klubipalvelun avulla. Toisaalta ei ole tarkoituksenmukaista luentojen tai oppituntien avulla
ikäänkuin yrittää ”kaataa” tietoa jäsenistön tajuntaan, vaan ohjata heitä vähitellen omaksumaan
”rotarillisen” ajattelun. Tähän saatetaan tarvita suoranaista opetusta, mutta myös monenlaista muuta
toimintaa ajanvietetilaisuuksia unohtamatta. Tarkoituksena on saada jäsenistö – ja Lempäälän
Rotaryklubin ollessa kyseessä – myös puolisot viihtymään yhdessä hyvien asioiden merkeissä.

”Et voi olla etäältä rotari”. Tämä on lause, jota usein korostetaan rotareille. Klubikokouksiin
osallistuminen onkin keskeinen osa rotaritoimintaa. Vain aktiivinen osallistuminen tuo sen, mihin
klubitoiminnalla pyritään: yksilö antaa tietonsa ja persoonalliset kykynsä yhteisölle ja yhteisö
vuorostaan laajan tietämyksensä ja kokemuksensa yksilölle.

Niin kuin alkulauseissa todettiin, jäsenyys perustuu ns. luokitteille. Jäsen edustaa ammattiaan klubissa.
Klubi pyrkii kutsumaan jäsenikseen mahdollisimman monien ammattien edustajia paikkakunnalta.
Jäsenellä on tällöin erityinen vastuu tarjota tarkkaa tietoa ammatistaan ja toiminnastaan muille
jäsenille. Tämä tapahtuu yleensä luokite-esitelmän tai työpaikkavierailun muodossa. Luonnollisesti
klubin jäsen voi kertoa myös harrastuksistaan ja melkein mistä hyvänsä, mikä häntä kiinnostaa,
askarruttaa tai huvittaa.

Lisäksi klubi järjestää juhlia, matkoja, kirkkotilaisuuksia ja erilaisia viihdepainotteisia tilaisuuksia - itse
asiassa melkein mitä tahansa - lisätäkseen jäsenten viihtyvyyttä. Lempäälän Rotaryklubin toiminta
onkin ollut klubipalvelun osalta todella monipuolista.
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MATKAT

Lempäälän Rotaryklubi on aivan toimintansa alkuajoista saakka järjestänyt matkoja. Lähialueisiin on
tutustuttu ja kauemmaksikin kotimaassa matkailtu. Useimmiten matkan päämäärä on ollut teatteri,
taidenäyttely, konsertti tai muu taidetilaisuus. Joskus on vain matkailtu seutuun tutustumalla.

Ulkomaan matkoja on tehty hyvin varhaisesta alkaen. Alkuvuosina kiinnostava matkakohde oli
Neuvostoliitto, ja järjestelmän siellä muututtua myös Venäjälle on klubi järjestänyt ainakin yhden
matkan.

Myös Viroon on tehty muutamia matkoja, ja jokin matka on ulottunut Latviaankin. Keski- ja Etelä-
Eurooppaan on matkustettu, ja pisimmälle on klubi järjestänyt matkan Etelä-Amerikkaan Brasiliaan,
jossa klubin edustajat osallistuivat uuden rotaryklubin perustamisjuhlallisuuksiin.

Lisäksi klubin edustaja oli mukana yhdysvaltalaisen Cortlandt Manor -klubin charter-juhlassa.

Yksittäiset klubin jäsenet ovat tehneet niin työn kuin lomankin puitteissa matkoja paikkakunnille
varsinkin Euroopassa ja osallistuneet siellä monien klubien kokouksiin. Tämän vuoksi klubin arkistoon
on kertynyt melkoisesti ulkomaisten klubien standaareita (viirejä).
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KUOKKALANKOSKEN MARKKINAT

Klubi on järjestanyt jo yli 10 vuoden ajan Kuokkalankosken Markkinat -nimisen tilaisuuden nykyisin
nimellä Villa Hakkari toimivan ravintolan alueella. Ravintola, Lempäälän kunta ja monet järjestöt ja
yritykset ovat olleet yhteistyökumppaneina markkinoita järjestettäessä.

Markkinoiden varsinainen tarkoitus on klubin järjestämän vaihto-oppilastoiminnan rahoittaminen.
Luonnollisesti myös klubin ja sen muunkin toiminnan tunnetuksi tekeminen on esillä, mutta
taloudellinen tuotto käytetään vaihto-oppilastoimintaan.

Markkinapaikan vuokrannut myyjä tietenkin käyttää myyntitulonsa harkitsemallaan tavalla, mutta
myös klubille kertyy vuokra- ja erilaista myyntituloa, joka käytetään vaihto-oppilaiden lähettämisen ja
vastaanottamisen aiheuttamiin klubille syntyviin kustannuksiin. Joka vuosi vaihto-oppilaita onkin
esitelty markkinoiden ohjelmassa, ja monet nuoret ovat saaneet sieltä innostuksen lähteä kokeilemaan
siipiensä kantavuutta ulkomailla.

Markkinat ovat klubille suuri voimainkoetus, jossa ovat mukana monet jäsenet ja puolisot. Eikä
työsuorituksista tietenkään makseta korvausta, vaan kaikki tapahtuu vapaaehtoisin ponnistuksin.
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Lempäälän Rotaryklubi

Lähteneet ja tulleet vaihto-oppilaat 2001-2013

Vuosivaihto, lähteneet ja maa, johon mennyt

2001-2002 Kaisa Pakkanen, Australia

2003-2004 Annina Herala, Kanada

2003-2004 Silja Nieminen, USA

2004-2005 Tuukka Hellman, USA

2005-2006 Helianna Herkkola, Ranska

2006-2007 Emmi Lepola, Australia

2007-2008 Laura Koskinen, Japani

2008-2009 Alli Tiensuu, USA

2009-2010 Laura Kyrkkö, Uusi Seelanti

2011-2012 Linda Lammensalo, Australia

2012-2013 Ada Nieminen, Kanada

Vuosivaihto, tulleet ja maa, josta tullut

2002           Heather Anderson, Australia

2003-2004 Jill Morgan, Kanada

2003-2004 Ian Roe, USA

2004-2005 Meagan Hogg, Kanada

2005-2006 Renaud Valat, Ranska

2007          Judith Hutchieson, Australia

2007-2008 Shurii Abe, Japani

2008-2009 Johanna Grube, USA

2010          Jon Holm, Uusi Seelanti

2012          Killian Renney, Australia

2012-2013 Jodi Anne McLaughlin, Kanada
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Kesävaihto, lähteneet ja maa, johon mennyt

2003 Joona Haapamäki, Saksa

2005 Emmi Lepola, USA

2005 Katri Sten, Saksa

2005 Jesse Riikonen, Etelä-Afrikka

2006 Katariina Karppinen, Kanada

2007 Miia Riikonen, Etelä-Afrikka

2008 Samu Kaipiainen, USA

2009 Miia Riikonen, Italia

2009 Pauliina Korhonen, Brasilia

2010 Vilma Kyrkkö, Italia

2012 Juho Päivärinta, Taiwan

2012 Ulrika Walter, Taiwan

Kesävaihto, tulleet ja maa, josta tullut

2003           Annika Höllger, Saksa

2005           Bonnie Culbertson, USA

2005           Alina Massman, Saksa

2005-2006  Anneri Marx, Etelä-Afrikka

2006           Zita Bombardier-Touret, Kanada

2007-2008  Dayna O'Riley, Etelä-Afrikka

2008           Dylan Seely, USA

2009           Fransesca Genoli, Italia

2009           Manayra Cunha, Brasilia

2010           Roberto Costellaneto, Italia

2012           Liang-Chung Joe Huang, Taiwan

2012           Li-Chin Jennifer Lee, Taiwan

Leirivaihto, lähteneet ja maa, johon mennyt

2010 Miisa Palvanen, Ranska

2011 Milla Palvanen, Bulgaria

2012 Milla Palvanen, Tanska



KLUBIN HALLITUKSET

Klubin luonteeseen kuuluu, että hallitukset vaihtuvat vuosittain. Jatkuvuus pyritään turvaamaan niin, että
edellisen hallituksen puheenjohtaja, presidentti, on jäsenenä myös seuraavassa hallituksessa, ja toisaalta
seuraavan vuoden presidentti on mukana myös toimikauttaan edeltävässä hallituksessa.
Sääntömuutoksista ja presidenttien toiveistakin johtuen hallituksen jäsenten tehtävät ja toiminimekkeet
saattavat vaihdella.
Lisäksi joillakin jäsenillä on normaalia pitempi toimikausi jatkuvuuden turvaamiseksi.

Rotaryvuosi alkaa 1.7. ja päättyy seuraavana vuonna 30.6. Tämän vuoksi hallitus toimii kahden
kalenterivuoden aikana.

Alla on luettelo Lempäälän Rotaryklubin hallituksista viimeisimpien vuosien aikana.

2001-2002 2002-2003
Presidentti: Markku Sipilä Presidentti: Jouko Konsala
Varapresidentti: Reijo Lehtonen Varapresidentti: Antti Mäkinen
Tuleva presidentti: Jouko Konsala Tuleva presidentti: Kari Hemminki
Edellinen presidentti: Hannu Heikkilä Edellinen presidentti: Markku Sipilä
1. sihteeri: Pertti Mikkola 1. sihteeri: Teijo Kyrkkö
2. sihteeri: Antti Mäkinen 2. sihteeri: Erkki Seppänen
Rahastonhoitaja: Jukka Ylimäki Rahastonhoitaja: Jukka Ylimäki
1. klubimestari: Eero Jakovuori 1. klubimestari: Matti Nuotio
2. klubimestari: Pekka Ketonen 2. klubimestari: Asko Lepola
Nuorisovaihtoasiamies: Teijo Kyrkkö Nuorisovaihtoasiamies: Jorma Kunnas

2003-2004 2004-2005
Presidentti: Kari Hemminki Presidentti: Reijo Lehtonen
Varapresidentti: Pekka Ketonen Varapresidentti: Pekka Mäenpää
Tuleva presidentti: Reijo Lehtonen Tuleva presidentti: Pertti Mikkola
Edellinen presidentti: Jouko Konsala Edellinen presidentti: Kari Hemminki

1. sihteeri: Veli-Matti
Lehikoinen 1. sihteeri: Heikki Hannula

2. sihteeri: Tapio Kantola 2. sihteeri: Jukka Hynnä

Rahastonhoitaja: Jukka Ylimäki Rahastonhoitaja: Pekka Ketonen
1. klubimestari: Teijo Kyrkkö 1. klubimestari: Asko Lepola
2. klubimestari: Pekka Mäenpää 2. klubimestari: Jukka Ylimäki
Nuorisovaihtoasiamies:Jorma Kunnas Nuorisovaihtoasiamies:Jorma Kunnas
IT-vastaava: Teijo Kyrkkö IT-vastaava: Teijo Kyrkkö
Rotarysäätiöasiamies: Matti Sinisalo Rotarysäätiöasiamies: Matti Sinisalo
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2005-2006 2006-2007
Presidentti: Pertti Mikkola Presidentti: Jorma Lehtinen
Varapresidentti: Jukka Ylimäki Varapresidentti: Tapio Kantola
Tuleva presidentti: Jorma Lehtinen Tuleva presidentti: Pekka Ketonen
Edellinen presidentti: Reijo Lehtonen Edellinen presidentti: Pertti Mikkola
1. sihteeri: Mikko Ylikangas 1. sihteeri: Veikko Viljanen
2. sihteeri: Veli-Pekka Vuoti 2. sihteeri: Jani Seppälä
Rahastonhoitaja: Pekka Ketonen Rahastonhoitaja: Pekka Ketonen

1. klubimestari: Asko Lepola 1. klubimestari: Veli-Matti
Lehikoinen

2. klubimestari: Antti Mäkinen 2. klubimestari: Aarno Torikka
Nuorisovaihtoasiamies: Jorma Kunnas Nuorisovaihtoasiamies: Jorma Kunnas
IT-vastaava: Teijo Kyrkkö IT-vastaava: Teijo Kyrkkö
Rotarysäätiöasiamies: Matti Sinisalo Rotarysäätiöasiamies: Matti Sinisalo

Klubihallinnon
tietojärjestelmät: Yrjö Lehtonen

2007-2008 2008-2009
Presidentti: Pekka Ketonen Presidentti: Teijo Kyrkkö
Varapresidentti: Teijo Kyrkkö Tuleva presidentti: Pekka Mäenpää
Tuleva presidentti: Teijo Kyrkkö 1. sihteeri: Heikki Hannula
Edellinen presidentti: Jorma Lehtinen 2. sihteeri: Pekka Niinimäki
1. sihteeri: Markku Kesola Rahastonhoitaja: Antti Haapamäki
2. sihteeri: Jukka Ylimäki 1. klubimestari: Kari Hemminki
Rahastonhoitaja: Antti Haapamäki 2. klubimestari: Kai Intke

1. klubimestari: Veli-Matti
Lehikoinen Nuorisovaihtoasiamies: Pekka Mäenpää

2. klubimestari: Jani Seppälä Rotarysäätiöasiamies: Jouko Konsala
Nuorisovaihtoasiamies: Pekka Mäenpää
IT-vastaava: Heikki Hannula
Rotarysäätiöasiamies: Matti Sinisalo

2009-2010 2010-2011
Presidentti: Pekka Mäenpää Presidentti: Asko Lepola
Varapresidentti: Asko Lepola Varapresidentti: Antti Mäkinen
Tuleva presidentti: Asko Lepola Tuleva presidentti: Antti Mäkinen
Edellinen presidentti: Teijo Kyrkkö Edellinen presidentti: Pekka Mäenpää
1. sihteeri: Jukka Ylimäki 1. sihteeri: Jouko Konsala
2. sihteeri: Jorma Lehtinen 2. sihteeri: Pertti Mikkola
Rahastonhoitaja: Antti Haapamäki Rahastonhoitaja: Antti Haapamäki

Klubimestari: Marko Liikanen Klubimestari: Veli-Matti
Lehikoinen

Nuorisovaihtoasiamies: Mikko Oikarinen Nuorisovaihtoasiamies: Jorma Kunnas
IT-vastaava Jorma Lehtinen Rotarysäätiöasiamies: Aarno Torikka
Rotarysäätiöasiamies: Jouko Konsala



2011-2012 2012-2013

Presidentti: Antti Mäkinen Presidentti: Veli-Matti
Lehikoinen

Varapresidentti: Veli-Matti
Lehikoinen Varapresidentti: Kari Hemminki

Tuleva presidentti: Veli-Matti
Lehikoinen Tuleva presidentti: Jorma Kunnas

Edellinen presidentti: Asko Lepola Edellinen presidentti: Antti Mäkinen
1. sihteeri: Pekka Mäenpää 1. sihteeri: Pertti Mikkola
2. sihteeri: Teijo Kyrkkö 2. sihteeri: Hannu Heikkilä
Rahastonhoitaja: Antti Haapamäki Rahastonhoitaja: Antti Haapamäki
Klubimestari: Jani Seppälä Klubimestari: Keijo Ojala
Nuorisovaihtoasiamies: Jorma Kunnas Nuorisovaihtoasiamies: Jorma Kunnas
Rotarysäätiöasiamies: Aarno Torikka Rotarysäätiöasiamies: Markku Kalliomäki
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Markku Kalliomäki

PEILAUKSIA

Maailma muuttuu, niin myös Rotary. Liittyessäni Rotaryyn noin 25 vuotta sitten moni asia oli toisella

tavalla. Vuosien varrella toiminnasta on tullut huomattavasti vapaamuotoisempaa ja rennompaa.

Tästä huolimatta Rotarylle olisi eduksi vieläkin enemmän päästä irti Rotaryn lakikirjojen

pikkutarkoista määräyksistä.

Matkustellessani valtakunnallisissa ja kansainvälisissä rotarytehtävissäni eri puolella Suomea ja

laajemmaltikin maailmalla olen havainnoinut huomattaviakin eroja rotarytoiminnan muodoissa ja

sisällössä. Eri kulttuurit tietysti lyövät oman leimansa, mutta jo samassakin kulttuuripiirissä löytyy

isoja eroja toiminnassa.

Me suomalaiset rotarit olemme huomattavan jäykkiä ja ”lainkuuliaisia”. Suomen klubeissa

kohteliaisuus ja hyvät tavat eivät ole parhaasta päästä. Kaikki on tietysti suhteellista ja riippuu siitä

mihin vertaa. Minun peilini on ollut lähinnä oma klubini, joka monessa suhteessa kelpaisi malliksi.

Klubin sisäinen henki ja toimintatavat muodostuvat monista pienistäkin asioista.
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Katsellessamme klubin toimintatapoja sisältäpäin emme välttämä osaa nähdä toiminnassa mitään

erityisiä eroja muiden klubien toimintatapoihin. Katsellessani rotarymaailmaa hieman laajemmin olen

pannut merkille, että monessa klubissa, erityisesti Suomessa, käytöstavat ja läheinen lämminhenkinen

kanssakäyminen vaatisi tapakoulutusta.

Lempäälän klubissa on säilynyt vanhoja hyviä tapoja, joita ei enää useassa klubissa tapaa. Nämä ovat

monesti pieniä, mutta silmäänpistäviä asioita. Noin 25-vuotisen jäsenyyteni aikana olen havainnut

rotaryn imagollisen mielikuvan eliittiseurana selvästi hälvenneen.

Hyvä näin. Emme halua olla celibreittejä eli julkkiksia ja arvostettuja vain julkisen glorian vuoksi.

Arvostus pitää hankkia teoilla eikä rakentamalla hienoja kulisseja ja pelkkiä mielikuvia.

Rotaryn eettiset ja moraaliset perusperiaatteet on puettu Neljän kysymyksen kokeeseen ja Singaporen

julistukseen, jotka ovat meille kaikille tuttuja. Näiden julistusten taakse on kuitenkin helppo

kätkeytyä, jos ei ole itsellä mitään annettavaa. Meidän on itse kunkin aukaistava ja tulkittava näiden

sanomien todellinen sisältö itsellemme.

Anna sisimmästäsi, anna itsestäsi.

Rotarytoiminta on vapaaehtoistyötä ja itsestään antaminen on useasti kiinni siitä, missä elämän ja

elinkaaren vaiheessa itse kukin olemme. Ajastamme ja jaksamisestamme kilpailevat työnantajamme,

oma perhe, lasten harrastukset, lasten lapset, omat harrastukset (muutkin kuin rotary).

Useasti pyydetään anteeksi heikkoa osallistumista rotarytoimintaan muiden kiireiden vuoksi. Onko

niin, että toimintaamme osallistuvat vain "joutilaat". Nykyaikana kaikilla meillä on tai on olevinaan

julmettu kiire. Kuten tiedämme, niin sille, mikä todella kiinnostaa, löytyy aina aikaa. Monen klubin

jäsenistä suurempi osa on jo eläkeläisiä, joilla ajankäyttö on jo vapaampaa.

Klubihuoneen ovet olisi pikaisesti avattava uusille sukupolville. Meidän klubimme on kiitettävästi

avautunut kuorestaan monessa suhteessa. Olemme olleet aktiivisia paikkakunnallamme kuten myös

osallistumalla kansainväliseen toimintaan.
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Olemme rotaryssa kaikki yhdenvertaisia riippumatta ammatillisesta tai yhteiskunnallisesta

asemastamme. Rotaryssa ei ole henkilötason arvohierarkioita. Meillä on rotaryssa sydämen puolella

rinnassamme vain yksi arvomerkki ja se on ystävyyden ja tasavertaisuuden tunnus - rotaryratas.

Meillä jokaisella on yli 1,2 milj. samanhenkistä ystävää noin 200 maassa, 32.000 klubissa.

Rotaryratas rinnassamme sydämen puolella on maailmanlaajuinen “passi”, joka avaa monia ovia,

madaltaa kynnyksiä sekä luo uusia ystävyyssuhteita.

Lopuksi kiitän klubiamme erinomaisesta kasvualustasta järjestömme valtakunnallisiin ja

kansainvälisiin luottamustehtäviini.

Hyvät ystävät,

Ei riitä, että olemme Rotaryssa, Rotaryn tulee olla meissä !

Markku Sipilä:

MITÄ PRESIDENTTIKAUDESTANI ON JÄÄNYT MIELEEN

Toimintavuoden ohjelma noudatteli sekä vuoden teemaa että presidentin omia painotuksia:

yhteiskunnallisia kysymyksiä, luontoa ja yrityksiä. Pyrin pitämään erityisesti esillä rotaryn

yhteiskunnalista vastuuta ja sen takia korostuivat työn ja yrittämisen merkitys. Eli sain ohjelman ja

sen toteutuksen kautta esille ne ajatukset, jotka toivoinkin saavani.
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Kaksi omassa sarjassaan tärkeää ja yllättävää asiaa kuitenkin sekoittivat pakkaa aika tavalla:

11.9.2001 tapahtumat New Yorkissa ja varsin aktiivinen keskustelu naisjäsenyydestä. Näistä

seuraavassa vähän laajemmin.

New Yorkin terrori-isku muutti maailmaa tavalla, mistä ei enää ollut paluuta ennalleen. Oma

muistikuvani ko. päivältä on varsin vahva. Tapanani oli töistä lähtiessäni katsoa nopeasti netin

pääuutiset. Lentokoneen törmäys kaksoistorneihin oli tietysti ykkösuutinen, mutta minulle ja varmaan

monelle muullekin jäi vieläsilloin kuva, että kyse oli vahingosta ja pienemmästä koneesta. Mutta kun

kotona selvisi tilanne ja toinen kone iski, tajusin että nyt oli kysymys tosi isosta ja vakavasta asiasta.

Kun menin klubikokoukseen ja selostin tilannetta (kaikki eivät siitä vielä tienneet), olin varmaan

vielä kuin puulla päähän lyöty. Vaikka olen ikäni seurannut mm. kansainvälistä politiikkaa, en

suinkaan pystynyt arvaamaan miten syvällinen ja laaja vaikutus näillä iskuilla oli.

Parhaimmassa tapauksessa rotarin tyyppisellä kansainvälisellä ja solidaarisella liikkeellä olisi voinut

olla kohtalaisen merkittäväkin rooli syntyneen koston ja väkivallan kierteen hillitsijänä ja varmaan

näin jonkun verran yksilötasolla tapahtuikin. Koska liikkeemme on kuitenkin poliittisesti

sitoutumaton, ei sen vaikutus tilanteeseen varmaankaan ollut kovin merkittävä eikä ainakaan näkyvä.

Merkittävä klubin sisäinen asia oli keskustelu naisjäsenyydestä ja sen ympärille syntynyt prosessi.

Tunsin olevani aika pahassa välikädessä, koska en sinällään vierastanut naisjäsenyyttä, mutta

klubimme luonteen vuoksi en halunnut asiaa viedä siinä vaiheessa eteenpäin. Klubi olisi voinut hajota

tähän kysymykseen. - Toinen seikka joka minua vaivasi oli prosessin käynnistyminen: en koskaan

pystynyt varmistumaan kuinka aito esitys todella oli. Sen vuoksi perustin työryhmän, jossa oli

edustus sekä veljistä että rouvista. Useamman kokouksen jälkeen päädyimme esittämään toiminnan

jatkamista entisellään ja vahvistamaan entisestään klubimme perhekeskeisyyttä ja rouvien roolia

toiminnassa. Tämän jälkeen ei asia enää ole virallisesti ainakaan noussut esiin. Nykyään

kokouksemme ovat avoimia myös rouville.

Tässä vielä tiivistelmän omaisesti havaintoja toimintavuodelta.

- klubimme oli toimintakauteni alussa varsin tasapainoinen, keskusteleva ja perhekeskeinen ja näin

rouvien osuus toiminnassa oli merkittävä.

- toimintavuosi oli aika hyvin presidenttinsä näköinen, mitä edellä selostetut asiat hieman sekoittivat

aiottuja nuotteja.
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- rotaryn kansainvälinen toiminta on mielestäni aktiivista ja arvokasta. Tosin organisaatio ja

toimintatapa kaiken kaikkiaan on minun makuuni aika byrokraattista. Eniten vierastin tiukasti

keskitettyä taloushallintoa ja sitä, että ruohonjuuritasolle jää niin vähän pakollisista maksuista. Tosin

meidän klubissamme tilannetta on paikattu omalla aktiivisuudella, joka kyllä taitaa hiljalleen hiipua

jäsenistön keski-iän noustessa.

- klubin henki oli hyvä, mutta naisjäsenyysprosessista jäi sellainen maku, etteivät kaikki asiaan

liittyvät taustat tulleet ainakaan minun tietooni. Tämä kyllä hieman harmitti, kun otetaan huomioon

asian periaatteellinen merkitys.

- kuten aikaisemmin totesin, ohjelma toteutui em. asioista huolimatta pitkälti toivomallani tavalla.

- saattoi olla, että aluksi vetovastuu jäi liiaksikin omille hartioilleni, mutta tämä johtui enemmänkin

omasta työskentelytavastani kuin hallituksen passiivisuudesta. Tilanne kyllä korjaantui ja esimerkiksi

Kuokkalankosken Markkinat sujuivat komeasti tiimityönä jo silloin niin kuin nytkin.

- vaihto-oppilastoiminta on yksi rotarin hienoimmista aktiviteeteista ja todella arvostan niitä ihmisiä

jotka klubissamme ovat näitä asioita hoitaneet.

- olen aina nähnyt Kuokkalankosken Markkinat tärkeänä ja sopivana rotaryaktiviteettina. Se tuo

rotaryn asiaa myönteisellä tavalla esille, yhdistää klubia ja luo taloudellista pohjaa laajalle

nuorisovaihdolle. Näen sen jopa hyvin aitona rotaryn palvelutoimintana, nimenomaan

yhteiskuntapalveluna.

- rouvien toiminta on erittäin tärkeää ja heidän panoksensa useiden aktiviteettien toteutuksessa on

tärkeä ellei ratkaisevakin. Kuten jo aikaisemmin kirjoitin, en haluaisi riskeerata tätä vahvuutta

vieläkään naisjäsenyydellä. Tämä ristiriita on minulle henkilökohtaisesti hankala, koska minulla ei

sinällään ole mitään naisten jäsenyyttä vastaan, ja se on varmaankin myös tulevaisuutta.

- tällaisia eväitä jättäisin uusille presidenteille: hyvät klubiesitelmät ovat edelleen toiminnan suola.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö on tässä asiassa ihan ok. Lisäksi tärkeiden asiateemojen

ympärille rakennetut tapahtumat, yritys- ja yhteisökäynnit vapaamuotoisesti, jopa rennosti toteuttuna

ovat ydintoimintaa – tässä muutamia.

- on ollut hieno asia olla mukana toiminnassa.
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Eeva-Liisa Kalliomäki
ELSEN VIHOSTA NETTIAIKAAN – SISKOISTA PUOLISOIHIN

Lempäälän Rotaryklubin 40-vuotisen historian tarkastelussa / toiminnoissa ei voi ohittaa klubin
rotarien puolisoita. Heidän osuutensa ja merkityksensä klubin elämään on ollut ja on edelleen
poikkeuksellinen. Ilmaisussa ei ole pisaraakaan liioittelua puhumattakaan omahyväisyyttä.

Siskojen / rouvien / puolisoiden toiminta on ollut mukana aiemmissa historiikeissa 1987 ( 15v) lyhyesti
maininnallisesti toimintavuosittain:
1992 ( 20v ) omana lukunaan Rotarysiskot 1972 – 1992;
1997 ( 25v ) omana lukunaan Naisnäkökulma 1972 – 1997;
2002 ( 30v ) Alli Pohjanpirkan haastatteluna Naisten sormenjälkiä.

Tämän kirjoitelman tarkoitus on luonnehtia tai kuvailla yleisluonteisesti meidän siskojen / rouvien /
puolisoiden kumppanuutta rotarien rinnalla heidän harrastustoiminnassaan. Ajatellen tulevaisuuden
historian kirjoittajia on aiheellista jossain muodossa laajemmassa tarkastelussa edetä kronologisesti
tallentaen puuttuvat tiedot klubin toimintavuoden 1997 – 1998 jälkeen.

Klubin alkuvuosina klubipresidentin puoliso Alli Pohjanpirkka loi 29.9.1972 - 21.10. 1977,
viisivuotisen puheenjohtajuutensa aikana, kivijalan roolillemme klubielämässä. Tämä perhekeskeinen
henkinen pohja on se ominaispiirre ja ainutlaatuisuus, mikä on nykyisinkin erittäin harvinaista,
vaikkakin Rotary International kannustaa klubeja perheiden mukaanottamiseen klubin toimintaan
tunnuslauseella Family of Rotary. Tälle käsitykselle olen vain saanut vahvistusta kuvernöörin puolison
roolissa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti arvioiden.

Edellä mainitussa kokouksessa 21.10.1977 sovittiin käytännöstä, että puheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan tehtävät siirtyvät veljien tehtävien mukaisesti. Mikäli joku ei halua tai hänen ei ole
mahdollista tehtävää vastaanottaa, valitaan hänen tilalleen joku toinen puolisoista. Samoin tällöin
otettiin kansio muistiinpanojen merkitsemiseen ja 120-sivuinen ns. Elsen vihko jäi historian kirjoihin.
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Tämä klubin perhekeskeinen toiminta lienee painavasti vaikuttanut siihen, että pyyntöihin Inner Wheel-
toimintaan osallistumiseen ei ole ollut halukkuutta.

RI:n sääntövaltuuskunta- eli COL-kokouksessa 1989 muuttui RI:n järjestysmuoto äänestyksen jälkeen
siten, että ”vain miehille”-säädös poistettiin koko Rotarysta. Tapahtui naisten mukaantulo Rotaryyn.
Kaikki edellämainittu selittää sen poikkeavuuden, minkä vuoksi Lempäälän Rotaryklubia ei ole
ainakaan toistaiseksi houkuttanut naisjäsenien tähyileminen klubin jäseneksi. Perhekeskeisyys on
ilmennyt klubin toiminnassa siten,että toimintavuoden viikko-ohjelmasta on lähes puolet avec-
tilaisuuksia.

Noin viisi vuotta sitten klubi päätti tehdä viikkokoukset avoimiksi puolisoille, mikä käytäntönä on
harvinaista, ja huomionarvoista on se, että tätä avoimuutta puolisot myös hyödyntävät.

Osallistuessani ja sittemmin vastatessani tulevien kuvernöörien puolisoiden valmennustilaisuuden
(DGE-info) koulutuksesta olen tuntenut hyvää oloa, lähes ylpeyttä siitä, että olen saanut puolison
rooliin vahvat eväät Lempäälän Rotaryklubin ulkojäsenyydestä.

Emme ole olleet vain ”daameja raameissa”, vaan olemme voineet aktiivisesti olla mukana ja vaikuttaa,
joskus jopa ”pelastusmiehistönä”.

Rotarien siskojen / rouvien / puolisoiden toiminnasta muutamia havaintoja:
Alkuvuosikymmeninä käytimme toisistamme nimitystä siskot, mistä siirryimme käytäntöön rotarien
rouvat 1999 johtuen siitäkin, että naisrotarit käyttivät siskot –nimitystä. Tänä vuonna 2012 sovimme,
että käytämme ilmaisua rotarien puolisot.

Olemme laatineet yleiset periaatteet toiminnallemme ”Näin olemme sopineet”- kokoelmalla 1999,
minkä uudistimme kesäkuussa 2012.

Painopistealueita toiminnassamme ovat omat kokouksemme, toimintamme klubin organisoimissa
hankkeissa kuten Kuokkalankosken Markkinat, osallistumisemme vaihto-oppilastoimintaan ja GSE-
vaihtoon sekä lahjoitukset että hankinnat omalla varainhankinnalla samoin kuin klubin
yhteiskunnallisten ja humanitääristen hankkeiden tukeminen.

Vertailusta menneen ja nykyhetken välillä voidaan todeta, että näkyvimpiä muutoksia on tapahtunut
vaihto-oppilastoimintaan osallistumisen luonteessa. Pienenä kuriositeettinä voidaan todeta, että
menneisyyteen on jäänyt Rotary-laulukirjan käyttö kokouksissamme.

Olemme siirtyneet vuolaasta, kuvailevasta kirjoittamisesta ytimekkääseen, koruttomaan
kirjoittamiseen, eli Elsen vihosta nettiaikaan. Entisajan kokoustemme levollisuus, herttaisuus ja
kodikkuus on taipunut nykyajan vaatimaan rytmiin ja tehokkuuteen.

Olimme sitten siskoja, rouvia tai puolisoita meillä on oikeus ja velvollisuus vaalia klubin identiteettiä,
aitoutta ja lämminhenkisyyttä, sen väärentämättömyyttä.

Mottona : Tee sitä, mistä iloitset ja iloitse siitä, mitä teet.
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Heini Mäenpää
ERÄS LENKKI VUOSIEN KETJUSSA

Toimintakausi alkoi perinteisesti Kuokkalankosken markkinoilla, jossa rouvat jälleen
kunnostautuivat toden teolla. Tuntui siltä, että rouvilla oli kovasti energiaa yhteiseen toimintaan ja
vastuullisia markkinoiden tehtäviin tarjoutui melkein etsimättä. Markkinavuorokausi on melko hikinen,
mutta on paitsi klubille taloudellisesti merkittävä myös tärkeä yhteisöllisyyden muoto talkoineen.

Kahvilateltan toimintaa organisoi monivuotisella kokemuksella Anna-Maija Viljanen. Melkoinen
joukko rouvia oli mukana leipomalla kymmenittäin pullia ja vuorottelemalla kahvion myynnissä.
Vohveleita paistettiin Mansikin kammarissa markkinapäivänä noin 450. Herkkutaikinat valmisti
varmalla reseptillä Kaija Sipilä – kesän uutuutena olivat taikinapullot, joista annostelu raudoille sujuin
siististi ja näppärästi. Pääemäntänä vohvelimyynnissä hääri Sanna Oikarinen. Perinteisten
vohvelimyynnin ja kahviteltan lisäksi järjestettiin kirpputori, jolla haluttiin tukea Gambiaan
toimitettujen sairaalakalustekonttien lähetyskustannuksia. Hanketta oli organisoinut Leena Pyöräniemi
Suomessa asuvan gambialaisperheen kanssa. Kevätkauden alkajaisiksi olivat Anja Mikkolan luona
Leena Pyöräniemi, Olli Saarisalo sekä gambialainen Raam Faal selvällä suomenkielellä
kertomassa, mitä ja miten kesän markkinoiden kirpputorituotollamme saatiin aikaiseksi.

Elokuussa Pirkko ja Jouko Konsala olivat rouvien lisäksi kutsuneet kotiinsa klubin miehet ja
edellisenä päivänä vaihdosta palanneen Alli Tiensuun perheineen. Helteisessä säässä nautimme Pirkon
perheen tarjoamia herkkuja ja kuulimme todella tuoreita USAn Honeyoyen kuulumisia ja selailimme
upeasti rakennettua leikekirjaa ja koulun vuosikirjaa. Syyskaudella meillä ei ollut vaihto-opiskelijaa
klubin vieraana, mutta isäntäperheitä tammikuussa saapuvalle Jon Holmille etsittiin kuumeisesti –
valitettavan laihoin tuloksin. Kun naiset taitavat useissa talouksissa pyörittää arjen kokkaus–,
pyykkäys- ja siivousrumbaa, voisivat naiset kenties aktiivisemmin puhua miehensä ympäri myös
isäntäperheenä toimimiseen. Voin vakuuttaa, että vaihto-oppilaan isännöinti ja emännöinti lähes
poikkeuksetta yllättää positiivisesti.

Rotarikautta varten rouvat järjestäytyivät Sirkka-Liisa Lehtosen vieraana Kaukajärven
hulppeissa yläilmojen maisemissa. Tulevaisuuden suunnitelmien lisäksi saimme myös mahtavan
historiallisen annoksen.
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Kokouksen päätteeksi Sirkka-Liisa luovutti Rotarien rouville useiden vuosien aikana lehdistä
keräämänsä mittavan ja kattavan leikekokoelman, joka päätettiin tutustumisen jälkeen siirtää klubin
arkistoon.

Syyskuun alussa olimme yhdessä Lempäälä Havas-klubin rouvien kanssa päättäneet hyödyntää
naisenergiaa vähän laajemmalla rintamalla ja olimme kutsuneet kaikkia Lempäälän naisjärjestöjen
väkeä kuulemaan uutisia Afrikan AIDS-tilanteesta. Maarit Haltia sai meidät kaikki vakuuttumaan siitä,
että apua todella tarvitaan. Lempäälän vahvalla naisenergialla tuemme näin naisia, joiden elämäntilanne
ja olosuhteet eivät ole yhtä hyvällä mallilla kuin meillä. Meitä naisia Ehtookodossa oli paikalla
kahdeksasta eri järjestöstä (Lempäälän maa- ja kotitalousnaiset, Sääksjärven kokoomusnaiset,
Lempäälän kokoomusnaiset. LC-Lempäälä Kanavan ladyt, Sääksjärven Martat ja Lempäälän Martat
sekä Lempäälä Havaksen ja Lempäälän Rotaryklubin naiset). Saimme kerättyä yhteensä lähes 2000
euron potin, joka lahjoitettiin Kirkon ulkomaanavun kautta Afrikassa tehtävään AIDS-työhön.

Rouvien vieraana oli syyskuussa Mäenpäällä tiedottaja/kirjailija Tytti Issakainen kertomassa
Eläkepommi-musikaalin käsikirjoittamisprosessista ja yhteistyöstä Kari Hakalan ja Lasse Heikkilän
kanssa. Pari viikkoa myöhemmin olimme bussilastillisen voimin yhdessä miesten kanssa seuraamassa
vauhdikasta esitystä T.A. Vallisen eläkkeellesiirtymisen ongelmista Eläkepommi-musikaalissa.
Hengästyttävää menoa riitti, tanssit ja musiikki vakuuttivat ja Ahti Jokinen oli mies paikallaan T.A.
Vallisena.

Rouvien adventtiaikaa aloiteltiin Lempäälän vanhalla asemalla glögin ja kynttilöiden kastamisen
merkeissä. Mainiossa seurassa saimme hyvää oppia kynttilänvalmistuksesta ja mukavia tervehdyksiä
jouluajan vierailuille.

Keväällä katseltiin hetki myös taaksepäin, kun helmikuussa vietimme iltaa Tampereen
Hämeenpuistossa Leppäsen Annukan kotona Raija Kiljusen seurassa – Raija kertoi elämänvaiheistaan
ja työstään Nepalissa.

Maaliskuussa Seppälän Marjatta oli kutsunut meidät luokseen Vesilahden Karstuntielle maistelemaan
thai-herkkuja. Yllätykseksemme meitä odottikin kokonainen Marjatan ja Sirkun valmistama thai-
illallinen ja lähdimme kotiin mukanamme nippu herkullisia reseptejä ja vinkkejä.

Eikä sovi unohtaa, että me naiset olimme mukana sangen monissa miesten haitarin tapahtumissa Italiaa
myöten. Tuskin oli yhtäkään miesten viikkokokousta, jossa paikalla ei olisi ollut rouvienkin edustus.
Mainio juttu, että voimme kiinnostuksemme mukaan olla mukana myös kuuntelemassa viikoittaisia
esitelmiä.
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Lempäälän Rotaryklubi 40 v

VANHAT VALOKUVAT KLUBIN ALKUVUOSILTA

Alla on valokuvia Lempäälän Rotaryklubin toiminnan alkuvuosilta.
Värikuvat ovat jo jonkin verran menettäneet värejään ja ovat melko epäteräviä, mutta se ei vähennä
kuvien arvoa. Kuvien yhteydessä on kysely kuvista, niissä näkyvistä henkilöistä ja paikoista, joissa
kuvat on otettu. Lukijoita pyydetään kertomaan tietoja näistä asioista ja muustakin klubihistoriaan
liittyvistä mieleen tulevista asioista allekirjoittaneelle joko sähköpostilla yrjo.lehtonen @ helesys.net
(poista välilyönnit osoitteesta) tai postitse osoitteeseen Rutaperäntie 11, 37560 Lempäälä taikka
puhelimitse 0400-466646. Kiitos!

Yrjö Lehtonen

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBIN CHARTER-JUHLA 31.8.1972 LEMPÄÄLÄN
EHTOOKODOSSA

Paikka: Ehtookodon takkahuone
Henkilöistä tunnistettu Oiva Pohjanpirkka ja Aune Piippo.

Jos joku tunnistaa muita henkilöitä, pyydän ilmoitusta, osoitteet yllä olevan tekstin yhteydessä.
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LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBIN CHARTER-JUHLA 31.8.1972 LEMPÄÄLÄN EHTOOKODOSSA

Paikka: Ehtookoto

Henkilöistä tunnistettu Oiva Pohjanpirkka.

Jos joku tunnistaa muita henkilöitä, pyydän ilmoitusta, osoitteet ovat sivulla 84.
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LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBIN CHARTER-JUHLA 31.8.1972 LEMPÄÄLÄN EHTOOKODOSSA

Paikka: Ehtookoto

Henkilöistä tunnistettu Oiva Pohjanpirkka.

Jos joku tunnistaa muita henkilöitä, pyydän ilmoitusta, osoitteet ovat sivulla 84.



LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBIN CHARTER-JUHLA 31.8.1972 LEMPÄÄLÄN EHTOOKODOSSA

 Jos joku tunnistaa kuvan henkilöitä, pyydän ilmoitusta, osoitteet ovat sivulla 84.
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Klubin hallitus 1972-1973

Paikka: Ravintola Neljä Pilaria.

Yläkuvassa istumassa vasemmalta: Mauri Isotalo, Oiva Pohjanpirkka (presidentti) ja Juhani

Kuuluvainen.

Seisomassa vasemmalta: Martti Siren ja Reino Länsipuro

Alakuvassa: Pekka Salo.

Poissa: Jussi Peltomäki.
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Klubin hallitus 1973-1974

Paikka: Ravintola Neljä Pilaria.

Istumassa vasemmalta: Veikko Kesola, Oiva Pohjanpirkka (presidentti) ja Juha Kiehelä.

Seisomassa vasemmalta: Olavi Nieminen, Reijo Joutila ja Jussi Lintusaari.

Alla vasemmalta: Pekka Salo, Eero Immonen ja Otto Haavisto.
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Klubin hallitus 1974-1975

Paikka: Ravintola Neljä Pilaria.

Istumassa vasemmalta: Mauri Isotalo, Juhani Kuuluvainen (presidentti) ja Leo Piippo.

Seisomassa vasemmalta: Pertti Mustonen, Seppo Laalo, Oiva Pohjanpirkka, Jaakko Nurmesniemi ja

Martti Pakkanen.

Alla vasemmalta: Pekka Salo ja Erkki Hakala.
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Hallitus 1975-1976

Paikka: Ravintola Neljä Pilaria.

Istumassa vasemmalta: Pasi Alho, Jussi Lintusaari (presidentti) ja Reino Roppo.

Seisomassa vasemmalta: Esa Seppälä, Erkki Aalto, Juhani Kuuluvainen, Jaakko Nurmesniemi ja Martti

Salmi.

Alakuvissa: Martti Sirén ja Eero Immonen.
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Hallitus 1976-1977

Paikka: Ravintola Neljä Pilaria.

Istumassa vasemmalta: Raimo Sirén, Pertti Mustonen (presidentti) ja Eino Kastell.

Seisomassa vasemmalta: Veikko Viljanen, Jaakko Näsärö, Lasse Leppänen, Reijo Joutila, Jussi

Lintusaari ja Esa Seppälä.

Alakuvassa: Reino Länsipuro.

Kuvasta puuttuu: Pekka Soivio.

92



Klubin hallitus 1977-1978

Paikka: Ravintola Neljä Pilaria.

Istumassa vasemmalta: Martti Pakkanen, Martti Sirén (presidentti), Jaakko Nurmesniemi ja Hannu

Haavisto.

Seisomassa vasemmalta: Veikko Viljanen, Matti Mäkilä, Esa Seppälä, Martti Kajomeri ja  Pertti

Mustonen.

Hallituksen jäsenistä puuttuu: Martti Patojoki.
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Tehtävien vaihto kesällä 1975

Presidentin tehtävää vaihtavat Juhani Kuuluvainen (oik., edellinen presidentti) ja Juho Lintusaari (vas.).

Paikka epävarma, ehkä: Ravintola Neljä Pilaria.
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Raahen matka 18-19.10.1975
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Kuvissa näkyvät ainakin Martti Pakkanen, Martti Salmi, Marjut Kajomeri, Eino Kastell, Martti

Kajomeri, Martti Patojoki, Marketta Sirén ja Irma Patojoki.

Mukana olivat myös Irma Pakkanen, Anna-Liisa Salmi, Maj-Lis Kastell ja Raimo Sirén.
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Raahen matka 18-19.10.1975

Yläkuvassa näkyvät ainakin Raimo Sirén, Martti Pakkanen, Martti Salmi ja Eino Kastell.
Muiden tunnistaminen epävarmaa illan jo ollessa voimakkaasti hämärtymässä.
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Tehdaskuvia Rautaruukin Raahen tehtaasta vuonna 1975
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Piirineuvottelu Huovinrinteen varuskunta-alueella Säkylässä 27.3.1976

Lempäälän klubin edustajat Pekka Soivio vasemmalla ja Raimo Sirén.

Lempäälä kuului tuolloin rotarypiirin 141 alueeseen, johon kuuluivat myös Varsinais-Suomen ja
Satakunnan alueet.
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10-vuotisonnitteluadressi Lempäälä-Kanava Lions-klubille 1975

Luovuttaja Lempäälän Rotaryklubin presidentti Jussi Lintusaari.

100



Klubin vuosijuhla 10.9.1976 Aitolahden Rusthollissa, kuvat 1 ja 2

Kuvista voidaan tunnistaa ainakin Mauri ja Irja Isotalo, Oiva ja Alli Pohjanpirkka, Jaakko
Nurmesniemi, Pertti ja Anna-Maria Mustonen ja todennäköisesti Reino Länsipuro.

Lisää kuvia tästä tilaisuudesta seuraavalla sivulla.
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Klubin vuosijuhla 10.9.1976 Aitolahden Rusthollissa, kuvat 3 ja 4

Yläkuvassa Martti ja Anna-Liisa Salmi sekä Otto ja Emmi Haavisto.

Alakuvassa Juhani ja Anneli Kuuluvainen sekä Seppo ja Ulla Laalo.

Lisää kuvia tästä tilaisuudesta seuraavalla sivulla.
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Klubin vuosijuhla 10.9.1976 Aitolahden Rusthollissa, kuvat 5 ja 6

Yläkuvassa Olavi ja Saara Nieminen sekä Hannu Haavisto ja Sirpa Mäntyvaara.

Alakuvassa Reijo ja Raili Joutila, Martti ja Marjut Kajomeri sekä todennäköisesti Pekka ja Pirjo Soivio.

Lisää kuvia tästä tilaisuudesta seuraavalla sivulla.



Klubin vuosijuhla 10.9.1976 Aitolahden Rusthollissa, kuvat 7 ja 8

Yläkuvassa Matti ja Aune Piippo sekä Oiva ja Alli Pohjanpirkka.

Alakuvassa Esa ja Marjatta Seppälä sekä Matti ja Helena Mäkilä.
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Lempäälän Rotaryklubi 2012


