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PRESIDENTIN KATSAUS 

MENNEESEEN ROTARYKAUTEEN 2006 – 2007 

 
Rotaryratas on taas pyörähtänyt yhden hampaan eteenpäin ja uudet vetäjät ovat astuneet klu-
bimme peräsimeen. Kuten Perttikin viime vuoden katsauksessaan totesi, voin sanoa aivan 
samoin: juuri kun tuntuu, että homman jotenkin oppii, kausi päättyy. Tämä rattaan pyörimi-
nen on kuitenkin yksi koko rotarytoiminnan ydinasioita ja kehitystä ylläpitävä voima. 
 
Viime kauden maailmanpresidentin William B. Boyd´in teemana oli Lead the Way, näytä 
tietä. 
Mitä sitten viime vuonna tapahtui? Kausi oli siinä mielessä klubillemme erityisen merkittävä, 
että pitkän tauon jälkeen piirikuvernööri oli omasta klubistamme: Markku Kalliomäki. Tämä 
teki heti alkuun esimerkiksi sen, että vaihtokokous oli poikkeuksellisen juhlallinen: olihan 
mukana myös kuvernöörin vitjojen vaihto. Klubistamme oli myös edelleen apulaiskuvernööri 
Jouko Konsala. Kokouksia oli tietenkin entiseen tahtiin, hoidettiin erilaisia projekteja, juhlia 
pidettiin ja osallistuttiin ulkopuolisiin rotarytapahtumiin. Itselleni jäi päällimmäisenä se tun-
ne, että kokouksissa oli rento tunnelma ja niistä saatiin sitä, mitä ainakin itse arvostan: veljien 
tapaamista, mielenkiintoisia esitelmiä ja leppoisaa yhdessäoloa. Heti kauden alussa halusin 
korostaa entistä parempaa osallistumista kokouksiin ja kehotin siinä mielessä jokaista katso-
maan peiliin: sieltä löytyy se syy kokouksiin osallistumattomuuteen. Ilmeisesti moni katsoi, 
koska keskimäärin kokouksissa oli mukana 23 veljeä, joka on mielestäni hyvä saavutus. Ko-
kousohjelmassa Veljien esittelyt oli mukana uutena ohjelmasarjana. Ne olivat todella mielen-
kiintoisia ja avasivat aivan uusia näkymiä veljien henkilöhistoriaan. Huonona puolena asiaan 
liittyi kokousajan venyminen, joka kuitenkin hyväksyttiin melko pienin murinoin. 
 
Kuluneella kaudella oli muutama asia, jotka keskusteluttivat veljiä varsin laajasti: tarjolla ol-
leen naispuolisen siirtojäsenen hyväksyminen tai hylkääminen ja kokouspaikan tilapäinen 
vaihto Ideparkiin. Siirtojäsenyysasiassa päädyttiin lopulta hylkäävälle kannalle ja tämä päätös 
sai varmasti enemmistön hyväksynnän. Kokouspaikka-asiassa päädyttiin lopulta myös siihen, 
että entinen kokouspaikka Ehtookodossa on sittenkin paras valinta tällä hetkellä. Kauden ai-
kana avattu Ideapark tuntui tietenkin aluksi hyvinkin houkuttelevalta vaihtoehdolta, mutta 
käytännössä se osoittautui liian kalliiksi ja muutenkin epäsopivaksi. Hyvältä tuntui palata Eh-
tookotoon näiden seikkailujen jälkeen! 
 
Presidentin tehtävässä huomasin jopa minäkin, että hyvä etukäteissuunnittelu todella kannat-
taa. Kun sihteeri Veikon kanssa saatiin vuoden ohjelma hyvissä ajoin kasaan etukäteen, sitä 
oli varsin helppo lähteä toteuttamaan. Alkukausi meni tietenkin opetellessa ja jännittäessä, 
mutta sitten kun juna oli hyvin liikkeellä, niin kaikki tuntui sujuvan varsin hyvin. Tietenkin 
toisella puoliskolla tuli jonkun verran muutoksia alkuperäiseen ohjelmaan, mutta pääpiirteis-
sään ohjelma toteutui hyvin. Toisaalta kauden tapahtumat osoittivat myös sen, että ohjelmaan 
ei kannata ottaa kesken kauden ainakaan isoja projekteja, sillä ne voivat tulla todella raskaik-
si. Esimerkkeinä voi mainita vaikkapa kirkkokonsertin ja Intialaisten vierailun, vaikka ne 
molemmat hienoja tapahtumia olivatkin! 
 
Kauden alkupuoliskolla sihteeri Veikko toteutti kuvernöörin pyynnöstä jäsenkyselyn monen 
vuoden tauon jälkeen. Kyselyyn vastasi noin puolet veljistä. Vastaukset olivat pääosin klubin 
nykyistä tilannetta tukevia, mutta sieltä löytyy myös monenlaisia kehitysideoita. Jäsen-
kyselyn tulokset kannattaisi varmaan lukea vielä kertaalleen vaikkapa uuden hallituksen toi-
mesta. 
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Kaudella saimme kaksi uutta jäsentä: siirtojäsenenä Iisalmen klubista tuli Pekka Niinimäki ja 
aivan uutena jäsenenä Ari Loppi. Molemmat ovat jo hienosti integroituneet klubiin! Klubista 
erosi Jukka Hynnä. Muutenkin jäsenlisäysasiat puhuttivat kauden aikana paljon samoin kuin 
veljien ikääntyminen, keski-ikä on nyt 60,3 vuotta. Uusia nuorempia jäseniä toivottiin myös 
jäsenkyselyssä.  
 
Nuorisovaihtotoiminta oli myös kuluneella kaudella erittäin aktiivista. Mukaan on saatu 
myös kesävaihtotoiminta, joka on hieno juttu. Tämä on ollut pitkäaikaisen NV-asiamiehen, 
Jorma Kunnaksen ansiota. Jorma päätti myös poikkeuksellisen pitkän palveluksensa tähän 
kauteen, vaikka jatkaakin vielä nuorisovaihtotiimissä. Tiimi jouduttiin perustamaan RI:n vaa-
timuksesta, ja siinä tulee olla mukana myös yksi naisjäsen, meillä Kyrkön Marika.  
 
Kauden aikana päätettiin luokitejärjestelmän uudelleen organisoinnista. Projektia vetää Yrjö 
Lehtonen. Myös klubin hallintomalli päätettiin uudistaa ja sitä projektia vetää presidentti 
Pekka Ketonen. 
 
Markkinatyöryhmä hoiti jälleen kerran Kuokkalankosken Markkinat onnistuneesti päätök-
seen ja itse tapahtuma oli jälleen kerran menestys. Veljiä ja rouvia oli mukana talkoissa var-
maan tavallista enemmän. Niemisen Seppo toteutti meille myös hienon markkinalehden, mut-
ta ei varmasti jaksa sitä projektia yksin hoitaa enää kovin pitkään. Tässä on haastetta tulevai-
suudelle. 
 
Ammattiesittelyt hoidettiin entiseen tapaan ja nyt mukana oli myös Vesilahden yläaste. Jat-
kossa meidän on varmaan tässäkin toiminnassa suunnattava katseemme myös lapsiimme ja 
tuttavapiiriimme, jotta voisimme vielä vastata haasteeseen. 
 
Toimintamme oli kuluneella kaudella edelleen hyvin perhekeskeistä. Aviopuolisot osallistui-
vat kauden aikana kokouksiin peräti 279 kertaa. Hallitus päätti myös siitä, että puolisot saavat 
osallistua myös muihin kokouksiin kuin varsinaisiin avec-tilaisuuksiin. Emme siis suotta saa-
neet Piirikonferenssissa kuvernööriltä kunniakirjaa nimellä ”Family of Rotary”! 
 
Piipon Pekka jatkoi halkoprojektia entiseen malliin, ohjelmakomitea teki hienoja juhlia, Le-
hikoisen Liisa hoiti teatterimatkoja ja paljon paljon muuta jää vielä mainitsematta. 
 
Aivan kauden lopussa klubissamme vieraili intialainen rotariryhmä, joka osallistui myös klu-
bimme kokoukseen. Vierailu oli hieno, mutta kuten totesin, melko raskas vetäjille. Suurin 
kiitos ryhmän hyvästä hoidosta lankesi Johannalle ja Pertille. 
 
Intialaisen presidenttikollegan kanssa totesimme, että presidenttikausi kulkee niin, että ensin 
on paljon hyviä suunnitelmia. Sitten toteutetaan niistä monia ja lopuksi todetaan, että paljon 
jäi vielä tekemättä! 
 
Kulunut kausi oli omalla rotaryurallani ainakin tähän asti merkittävin. Vaikka työtä oli paljon 
oli mennyt rotaryvuosi kuitenkin hienoa aikaa. Suurin kiitos tästä lankeaa kaikille veljille ja 
puolisoille, jotka olette osallistuneet tilaisuuksiin ja siten mahdollistaneet hienon lopputulok-
sen!  
 
Jorma Lehtinen, presidentti 2006-2007  
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Jäsenistö ja läsnäolo  

Klubin tavoitteena on ollut jäsenmäärän lisääminen 47:ään, mutta tavoitetta ei ihan saavutet-
tu. Kaudella 2006 - 2007 klubista erosi Jukka Hynnä ja liittyi kolme uutta jäsentä, Pasi Alho, 
Ari Loppi ja Pekka Niinimäki, joten klubin aktiivijäsenten määrä lisääntyi kahdella.  

Klubin jäsenmäärä oli kauden lopussa 46.  

Klubipresidenttien vitjojen vaihto ja toimihenkilöiden tehtävien vaihto tapahtui 28.06.2007 
Ehtookodossa. Jorma Lehtinen luovutti klubipresidentin vitjat seuraajalleen kauden 2007 -
2008 presidentille Pekka Ketoselle. Jouko Konsala oli edelleen kaudella 2006 - 2007 apulais-
governorin tehtävässä.  

Tasavuosikymmeniä täyttivät kauden 2006 - 2007 aikana seuraavat klubilaiset:  

Toivonen Pekka 80 

Seppänen Erkki 70 

Ketonen Pekka 60 

Kankaala Kalevi 60 

Sipilä Markku 60 

Hagman Erkki 50 

 
Jäsenten keski-ikä oli 60,3 vuotta; nuorin 32 v. ja vanhin 81 v.  
 
Jäsenyyden kestoajat: 
 

alle 1 v 1 - 3 v 3 - 5 v 5 - 10 v 10 - 25 v yli 25 v keskim. 

1  
jäsen 

3 
jäsentä 

2 
jäsentä 

6 
jäsentä 

17 
jäsentä 

17 
jäsentä 

19,9 
vuotta 

jäsenenä 

 
Osallistumisaktiivisuus oli kauden 2006 - 2007 aikana 64,17 prosenttia. Varsinaisia kokouk-
sia pidettiin yhteensä 48.  
 
Tavanomaista juhlavampia kokouksia olivat: Vuosijuhla, jota vietettiin Piippo-keskuksessa 
29.09.2006, Pikkujoulu Hukian Hovissa 24.11.2006, Joulukirkko oli IC –kokouksena 
Akaan, Toijala-Akaan ja Lempäälä-Havaksen klubien kanssa Lempäälän kirkossa 
19.12.2006, Hiljaisen viikon tilaisuus IC –kokouksena Akaan ja Toijala-Akaan klubien 
kanssa Akaan kirkossa 04.04.2007 sekä Wappukarkelot Lempäälän Työväentalolla 
30.04.2006.  
 
Jäsenten aviopuolisoita osallistui kauden aikana kokouksiin ja eri tilaisuuksiin yhteensä 279. 
Perinteet perheklubina jatkuivat. Suotta klubille ei Piirikonferenssissa 22.04.2007 myönnetty 
Family of Rotary –certifikaatia. 
 
Muista klubeista vierailijoita klubin kokouksissa oli yhteensä 87. 
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Vuosikokous  

Lempäälän Rotaryklubi ry:n vuosikokous pidettiin 05.10.2006 Ehtookodolla. 
Läsnä oli 27 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jorma Lehtinen ja sihtee-
rinä Veikko Viljanen.  

Tilintarkastajiksi kaudelle 2007 - 2008 valittiin Pasi Alho ja Seppo Nieminen 
sekä varalle Raimo Siren ja Matti Nuotio.  

Kauden 2005 - 2006 toimintakertomus hyväksyttiin sekä vahvistettiin tilinpäätös. 
Klubin hallitukselle ja toimihenkilöille myönnettiin vastuuvapaus.  

Jäsenmaksuksi vahvistettiin edelleen 150  / vuosi ja uuden jäsenen liittymismaksuksi 50 .  

Vaalikokous 
 
Lempäälän Rotaryklubi ry:n vaalikokous pidettiin 16.11.2006 Ehtookodolla. 
Läsnä oli 21 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jorma Lehtinen ja sihtee-
rinä Veikko Viljanen.  

Valittiin hallitukseen seuraavaksi toimintavuodeksi 2007 - 2008: 
 
 3.1. tuleva presidentti ja varapresidentti, 
  - tuleva presidentti 2008 - 2009: Teijo Kyrkkö 
  - varapresidentti 2007 - 2008: Teijo Kyrkkö  
 
 3.2. muut hallituksen jäsenet 
  - rahastonhoitaja: Antti Haapamäki 
  - 1. sihteeri: Markku Kesola 
  - 2. sihteeri: Jukka Ylimäki 
  - NV-asiamies: Pekka Mäenpää 
  - 1. klubimestari: Veli-Matti Lehikoinen 
  - 2. klubimestari: Aarno Torikka 
  - RF-asiamies: Matti Sinisalo 
  - IT-vastaava: Heikki Hannula 

  - klubin tietojärjestelmät: Yrjö Lehtonen 
 
Päätettiin muuttaa klubin toimintatapaa RI:n uuden klubijohtosuunnitelman, Suositus  
 rotaryklubien hallintomalliksi. 
 Sen mukaan suositellaan otettavaksi käyttöön seuraavat uudet pysyvät komiteat: 
  - klubihallinto 
  - suhdetoiminta 
  - jäsenyys 
  - palveluprojektit 
  - Rotary Säätiö 
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Hallituksen kokoukset  

Hallitus kokoontui kauden aikana yhteensä 14 kokoukseen. Hallituksen työtä helpottivat ko-
miteat, joiden vastuulla oli monia eri tehtäviä. Markkinatyöryhmä teki itsenäisesti suuren 
valmistelutyön kesän 2007 markkinoihin. 

PHF -arvot luovutettiin Hannu Heikkilälle ja Reijo Lehtoselle.  

Projektit  

Klubin toiminta projektien osalta jatkui lähes entisen käytännön mukaisesti. Vaihto-
oppilastoiminta jatkui, Vuoden Palvelija nimettiin Vuosijuhlassa, Kuokkalankosken markki-
nat, Halkoprojekti ja Walkers –kahvilatoimintaan osallistuminen. Ammattiesittelyjä jatkettiin 
Hakkarin ja Sääksjärven sekä Vesilahden yläasteen kouluissa.  
 
Uutena projektina lähdimme mukaan Intian vesiprojektiin osana piirin muita klubeja. 
 
 
- Nuorisovaihto heinäkuu 2006 – kesäkuu 2007  

Vuodesta 1982 alkaen on klubimme toimintaan kuulunut vaihto-oppilastoiminta. Ku-
luneella kaudella oli klubin vaihto-oppilasliikenne nuorisovastaava Jorma Kunnaksen 
mukaan seuraavanlainen:  

Heinäkuun 2006 alkaessa oli Katariina Karppinen (Sääksjärven Paunun alue) kesävaihdossa 
Kanadan Ottawan (pääkaupungin) esikaupunkialueella. Hän palasi Suomeen ja hänen äidin-
kielenään ranskaa puhuva "emäntänsä" Zita Bombardier-Touret tuli vastavierailulle Suomeen 
niin, että he ennättivät nipin napin esiintymään Kuokkalankosken markkinoille - suomalaisia 
heavy-bandejä fanittava Zita melkoisesti jet lagin vaivaamana. 
  
Kuokkalankosken markkinoilla tehtiin taas nv-propagandaa lähdössä olevan vuosivaihtarin - 
ja kesän 2005 kesävaihtarin - Emmi Lepolan ja em. Katariina-Zita -parivaljakon toimesta 
esiintymällä markkinayleisölle sekä päivystämällä rotareiden teltalla. Tässä yhteydessä hoi-
dettiin myös Zitan ainoaksi jäänyt tutustuminen klubiin ruokailuineen ja viirien vaihtoineen.  
  
Heinäkuun lopulla Emmi Lepola pääsi kuin pääsikin lähtemään Australian Victorian osaval-
tioon (maan eteläosissa, joissa heinä-elokuun talvi vastaa lempääläistä syyskuun loppua - il-
man syyssateita), vaikka vielä kuun alussa oli vakavasti esillä USA:han lähtö. Tämä jossain 
määrin erikoinen tilanne johtui suomalaisten vaihtareiden ylisuuresta kiinnostuksesta "maa-
pallon toiselle puolelle" (siellä myös "Sormusten herrojen" Uusi-Seelanti).  
  
Elokuun puolivälissä Zita Bombardier-Touret palasi kotimaahansa ja klubissa pidettiin Rans-
kan Lyonista palanneen Helianna Herkkolan ja em. Katariinan kotiinpaluutilaisuudet. 
  
Syyskuussa saatiin pari alustavaa vaihto-oppilaaksi haluavien vapaamuotoista hakemusta. 
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Lokakuussa haastateltiin vuoden 2007 vaihto-oppilaiksi haluavia ja valittiin vuosivaihtoon 
lähtijäksi Laura Koskinen (TYK:n 1. vuoden opiskelija Ruskea-ahteelta) ja kesävaihtoon läh-
tijäksi Miia Riikonen (Hakkarin koulun 9. lk:n oppilas Kuljun Asemakylästä). 
Marraskuussa lähetettiin heistä ns. sitoumuskaavakkeet piirin nuorisovaihtoasiamiehelle. 
Tässä yhteydessä sovittiin Lauran "vastakappaleen" ykkös- ja kakkosisäntäperheet syksyksi 
ja talveksi 2007-2008. Lauran ykköstoive oli myöskin suosittu Japani, joten jäimme odotta-
maan, syntyisikö siitä samanlainen jännitysnäytelmä kuin Emmin Australiaan pääsystä. Mii-
an ykköstoive Etelä-Afrikka. 
  
Joulukuussa kumpikin teki useana kappaleena ja englanninkielisenä Rotary Internationalin 
edellyttämät monisivuiset hakemusasiakirjansa tarvittavin mm. valokuva- ja lääkärintodistus-
liittein ja ne toimitettiin piiriin. 
  
Joulukuun alussa eli pyöreästi kolme kuukautta keskimääräistä myöhemmin saimme tiedon, 
että meille tammikuun lopussa tuleva vuosivaihtari on Judith Hutchieson Austalian Victorian 
osavaltion Wodongasta. Melkoisella kiireellä parissa päivässä hoidettiin kuntoon hänen tule-
vien isäntäperheidensä järjestys ja vastaanottovalmius, hänen tuleva koulunsa ja RI:n edellyt-
tämä viisumipaperisota. 
  
Tammikuun lopussa Judith saapui Karkun orientoimisleirin jälkeen Lempäälään Mäkisten 
perheeseen (Sääksjärven Sipilän alue) ja aloitti Lempäälän lukion - aprikoiden varmaankin 
mielessään, miten erilaista oli Suomessa (viikon sisällä neljä yli 30 asteen pakkasaamua) kuin 
kotiseudulla (kovat helteet, paha kuivuus ja pensaspalojen vuoksi katastrofitila koko osaval-
tiossa). Tässä yhteydessä esitän kiitokset ko. Sipilän alueella asuvalle talven 2005-2006 vaih-
to-oppilaalle Helianna Herkkolalle (oli Judithin "tutor" lukiolla) ja nv-tiimin Marika Kyrkölle 
(naiset shoppailivat Ideaparkissa Judithille ilmastoon paremmin sopivat asusteet). 
  
Helmikuussa Judith esittäytyi klubille komeissa puitteissa eli Kauppakaupunki Ideaparkin II 
kerroksen VIP-kokoushuoneessa sekä poikkesi naapuripiirin isännöimällä multidistrict-
lasketteluleirillä Vammalan Karkun Ellivuorella. 
  
Maaliskuussa saatiin tieto Lauran pääsystä Japaniin ja Miian pääsystä Etelä-Afrikkaan, ja he 
aloittivat lähtönsä valmistelut. 
  
Huhtikuun lopussa Judith oli multidistrict-excursiolla Pietarissa. 
  
Toukokuussa saatiin tieto klubiimme elokuun 11. päivänä Karkun orientoimisleiriltä saapu-
vasta japanilaisesta neiti Shurii Abesta sekä marras-joulukuun taitteessa suoraan Etelä-
Afrikasta saapuvasta neiti Dayna O'Rileysta. Toukokuussa Laura ja Miia olivat perheineen 
Lahdessa multidistrict -lähtövalmennuksessa. Toukokuussa myös Judith vaihtoi perhettä Ve-
silahdelle (Emmin koti). 
  
Kesäkuun alussa Judith lähti liki kolmen viikon Euro-Tourille ja Emmi palasi Australiasta 
kotiin. Kuun puolivälissä ns. intialaisten klubi-illassa esiintyivät Laura, Miia ja potentiaalinen 
2008-2009 vaihtari Helmiina Peltonen. Ko. ilta oli myös Miian läksiäistilaisuus.  
  
 
 
 



Lempäälän Rotary Klubi Vuosikertomus 2006 – 2007 sivu   8 
 Hyväksytty tarkistuksin vuosikokouksessa 27.09.07 

 

  
Juhannuksen alla Judith Hutchieson palasi Suomeen. Juhannuksena Miia Riikonen lähti Jo-
hannesburgin pohjoispuolen ylänkömaaseudulle Etelä-Afrikkaan. Juhannuksen jälkeen sovit-
tiin 14.7. Kuokkalankosken markkinoiden esiintyjistä (Helianna, Emmi, Judith, Laura ja 
myös edustus Lempäälän Havas-klubista) ja vaihdeltiin sähköposteja elokuussa saapuvan 
Shurii Aben kanssa. 
  
Tehtävienvaihtokokouksessa 28.6.2007 nuorisovaihdon veturiksi siirtyi Pekka Mäenpää. 
  
Jorma Kunnas 
  

 
- Kuokkalankosken Markkinat  

Kuokkalankosken Markkinat klubi järjesti Villa Hakkarin alueella 9. kerran. Tilaisuus on-
nistui erittäin hyvin, sää suosi ja väkeä oli runsaasti paikalla. Markkinoita tullaan jatka-
maan myös tulevalla kaudella. Markkinoiden tuotto käytetään nuorisovaihdon hyväksi. 
Kts. myös www.kuokkalankoskenmarkkinat.fi/  

- Vuoden palvelija  

Ammattipalvelukomitea on jo vuodesta 1982 lähtien nimennyt Vuoden Palvelija – tunnus-
tuspalkinnon saajan. Kaudella 2005 - 2006 Vuoden Palvelija –tunnustuspalkinto myönnet-
tiin Koskenkylän kyläyhdistykselle. Palkinto luovutettiin Lempäälän Rotaryklubin vuosi-
juhlassa ja palkintoa oli vastaanottamassa Koskenkylän kyläyhdistyksen puolesta Elias 
Joutsenlahti.  

- Ammattiesittelyt 

Ammattipalvelukomitea organisoi jo perinteeksi muodostuneet ammattien ja koulutusmah-
dollisuuksien esittelyt Hakkarin ja Sääksjärven koulujen lisäksi myös Vesilahden yläasteella 
kahdeksasluokkalaisille. 
 
Sessioita oli yhteensä 38 kpl, joista 7 uudessa kohteessa eli Vesilahdessa (n. 2,3 per luokka), 
14 Hakkarissa (n. 1,75 per luokka) ja 17 Sääksjärvellä (n. 3,4 per luokka). 
Keskimäärin siis n. 2,4 sessiota per luokka. Tuollainen 2,5 oppituntia per luokka lienee ihan 
ok, mutta jatkossa olisi ehkä tärkeämpää kuin haamurajan 3 per luokka tavoittaminen se, että 
pyrittäisiin tasapuolisempaan oppituntien jakautumiseen niin koulujen välillä kuin myös kou-
lujen sisällä. Saatu palaute kuitenkin kannustaa jatkamaan toimintaa.  

- Intian vesiprojekti 
 
Piirimme 1390 on lähtenyt mukaan vesiprojektiin, jossa tavoitteena on järjestää puhdasta vet-
tä intialaisille kouluille. Klubimme ilmoittautui mukaan projektiin ja järjesti sen hyväksi 
kirkkokonsertin Lempäälän kirkkoon 04.03.2007. Projektiin liittyi myös intialaisen 12 hen-
gen ryhmän Rotary Friendship Exchange (RFE) vierailu piirimme klubeissa. Lempäälän klu-
bin vieraina he olivat 10. – 13.06.2007. 
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- Halkoprojekti 

Pekka Piippo on jo vuodesta 1990 lähtien kartuttanut klubin vaihto-oppilaskassaa 
tekemällä perinteisillä metsätyökaluilla halkoja ja klapeja.  
- Walkers -kahvilatoiminta 

Klubin jäsenistöstä on ollut edustajia edelleen myös Walkers -kahvilatoiminnassa ja Wal-
kers ry:n hallinnossa.  

Piirikonferenssi   

Piirin 1390 piirikonferenssi järjestettiin Hämeenlinnassa Aulangolla  21. – 22.04.2007. 

Lempäälän Rotaryklubista konferenssiin osallistui 15 henkeä: Piirigovernor Markku Kal-
liomäki puolisonsa Eeva-Liisan kanssa, apulaisgovernor Jouko Konsala puolisonsa Pirkon 
kanssa, klubin presidentti Jorma Lehtinen puolisonsa Ninan kanssa, sihteeri Veikko Viljanen 
puolisonsa Annamaijan kanssa, Pekka Mäenpää puolisonsa Heinin kanssa, Mikko Oikarinen 
puolisonsa Sannan kanssa ja Lehtonen Reijo puolisonsa Leilan kanssa sekä vaihto-
oppilaamme Judith Hutchieson. 

Klubin talous  

Lempäälän Rotaryklubin taloudellinen tilanne heikkeni kauden 2006 - 2007 aikana. Suuren 
menoerän muodostaa klubin toimintaperiaatteen mukaisesti vaihto-oppilastoiminta. Muita 
merkittäviä hankintakulueriä muodostui mm. esiintyjälahjoista ja merkkipäivämuistamislah-
joista, joiden vaikutus jakautuu usealle vuodelle. Yllättävän menoerän aiheutti mm. intialai-
sen RFE –ryhmän vierailun järjestelyt. Taloudellisen tasapainon ylläpitämisessä merkittävä 
tapahtuma on vuosittain järjestettävä Kuokkalankosken Markkinat.  

Klubin varoja säilytetään entisen periaatteen mukaisesti siten, että käyttöpääomaan tarvittava 
määrä on pankissa ja edellisten vuosien tuotto sijoitettuna sijoitussopimukseen.  

Tiedottaminen 

Kauden 2006 – 2007 aikana julkaistiin kuukausittain jäsentiedote. Klubin nettisivuilla osoit-
teessa www.rotary.fi/1390/lempaala/ julkaistiin ohjelmatiedot sekä sähköpostilla vielä jokai-
selle muistutus seuraavasta kokouksesta. 
 
Syyskaudella tehtiin jäsenkysely, jonka tuloksista pidettiin yhteenvetoesittely 05.10.2006. 
 
Presidentti piti puolivuosikatsauksen 04.01.2007. 
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Viirit 
 

- Saadut viirit 
 
1. Piirin 9980 viiri 30.06.2006 luovutti klubillemme PDG James O. Rayner Uudesta- 
 Seelannista DG Markku Kalliomäen välityksellä 10.08.2006 
 
2. LION-NORD –klubilta Ranskasta toi vaihto-oppilas Heli-Anna Herkkola 17.08.2006 
 
3. FORT McMURRAY –klubilta Kanadasta toi vaihto-oppilas Katariina Karppinen  
 17.08.2006 
 
4. MAASTRICHT OOST –klubilta Hollannista toi Jaakko Nurmesniemi 04.01.2007  
 vierailtuaan siellä 27.12.2006 
 
5. BELVOIR-WODONGA –klubilta Australiasta toi vaihto-oppilas Hutchieson Judith  
 15.03.2007 
 
6. BHARUCH –klubilta Intiasta toi intialainen vieraamme Tanui Patel 12.06.2007 
 
7. JAMNAGAR –klubilta Intiasta toi intialainen vieraamme, klubinsa tuleva presidentti  
 (2007 – 2008), Rathod Kamlesh 12.06.2007 
 
8. VAPI –klubilta Intiasta toi intialainen vieraamme, klubinsa presidentti, Vipul Patel  
 12.06.2007 

 
- Luovutetut omat viirimme 
 

1. LUDWIGSHAFEN OM RHEIN –klubille Saksaan Ari Rasilaisen välityksellä 
17.08.2006 
 

2. LAMMIN –klubille Suomeen DG Markku Kalliomäen välityksellä 09.12.2006 
 

3. MAASTRICHT OOST –klubille Hollantiin Jaakko Nurmesniemen välityksellä 
27.12.2006 
 

4. Representative of Rotary International president, Bill Boyd, PDG Olafur-Helgi 
Kjartansson  District 1360 , Iceland DG Markku Kalliomäen välityksellä piirikon-
ferenssissa 22.04.2007 
 

5. Representative of  the Nordic Countries DG Per Jannersten District  2350, Swe-
den DG Markku Kalliomäen välityksellä piirikonferenssissa 22.04.2007 
 

6. BHARUCH –klubille Intiaan vieraamme Tanui Patel ’in välityksellä 12.06.2007 
 

7. JAMNAGAR – klubille Intiaan vieraamme, klubinsa tuleva presidentti (2007 – 
2008), Rathod Kamlesh ’in välityksellä 12.06.2007 
 

8. VAPI –klubille Intiaan klubin presidentti Vipul Patel ’in välityksellä 12.06.2007 
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Klubin hallitus kaudella 2006 – 2007 
 
Lehtinen Jorma Presidentti 

Kantola Tapio Varapresidentti 

Ketonen Pekka Tuleva presidentti 

Kunnas Jorma Nuorisovaihtoasiamies 

Kyrkkö Teijo IT-vastaava 

Lehikoinen Veli-Matti 1. Klubimestari 

Mikkola Pertti Past presidentti 

Seppälä Jani 2. Sihteeri 

Sinisalo Matti Rotarysäätiöasiamies 

Torikka Aarno 2. Klubimestari 

Viljanen Veikko 1. Sihteeri 

Lehtonen Yrjö Klubihall. tietojärjest. 

 
 
Klubin komiteat kaudella 2006 – 2007 
 
I  KLUBIPALVELU 
 - pj. Veli-Matti Lehikoinen 
 - Arno Torikka 
 - Asko Lepola 
 - Jukka Hynnä 
  
 Läsnäolo- ja jäsenlisäyskomitea 
  - pj. Veikko Viljanen 
  - Jani Seppälä 
  - Jaakko Nurmesniemi 
 
 Suhdetoimintakomitea 
  - pj. Teijo Kyrkkö 
  - Martti Patojoki 
  - Esa Seppälä 
 
 Toveruuskomitea 
  - pj. Mikko Ylikangas  
  - Matti Nuotio 
  - Jouko Konsala 
  - Matti Sinisalo 
 
 Ohjelmakomitea 
  - pj. Reijo Lehtonen  
  - Seppo Nieminen 
  - Mikko Oikarinen 
  - Kalevi Kankaala 
  - Eero Jakovuori 
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 Rotarytietouskomitea 
  - pj. Pekka Piippo  
  - Yrjö Lehtonen 
  - Erkki Seppänen 
  - Lasse Leppänen   
  - Raimo Helminen 
 
 
II  AMMATTIPALVELU 
 - pj. Heikki Hannula 
 - Antti Haapamäki 
 - Antti Mäkinen 
 - Hannu Heikkilä 
 - Markku Kesola 
 
 
III  YHTEISKUNTAPALVELU 
 - pj. Kari Hemminki  
 - Matti Mäkilä 
 - Markku Sipilä 
 - Martti Pakkanen 
 - Pekka Toivonen 
 
 
IV  KANSAINVÄLINEN PALVELU 
 - pj. Jorma Kunnas 
 - Pekka Mäenpää 
 - Marika Kyrkkö 
 

 

 

VUOSIOHJELMA 2006 – 2007        35. TOIMINTAKAUSI 
 

Heinäkuu 2006 Luku- ja kirjoitustaidon kuukausi 
  
Torstai 6.7. Klubineuvottelu. Alkavan kauden ohjelma 

  
Torstai 13.7. Ei kokousta 

  
Perjantai 14.7. Markkinavalmistelut, avéc 

  
Lauantai 15.7. Kuokkalankosken markkinat, avéc 

  
Torstai 20.7. Ei kokousta 

  

Torstai 27.7. Markkinapalautteet 
  

Elokuu 2006 Jäsenistön ja laajennustyön kuukausi 
  

Keskiviikkko 2.8. Kesäteatteria Merunlahdessa, avéc 
  

Torstai 10.8. Esitelmä: Mistä uusia klubijäseniä? PDG Martti Nykänen 



Lempäälän Rotary Klubi Vuosikertomus 2006 – 2007 sivu  13 
 Hyväksytty tarkistuksin vuosikokouksessa 27.09.07 

 

  
  
Torstai 17.8. Katsaus vaihto-oppilaiden ajankohtaisiin vaiheisiin, 

NV-asiamies Jorma Kunnas. 
Kapellimestari Ari Rasilainen Saksasta vieraili 

  
Torstai 24.8. Takkailta OP:n takkahuoneessa 

  
Torstai 31.8. Huimauksen uusi hoito 

  

Syyskuu 2006 Uusien sukupolvien kuukausi 
  
Torstai 7.9. Yritysvierailu Optinet Oy:ssä 

  

Torstai 14.9. Esitelmä: Miten ennustan säätä? Osa 1 
  

Torstai 21.9. Klubineuvottelu 
  

Perjantai 29.9. Vuosijuhla Piippokeskuksessa 
  

Lokakuu 2006 Ammattipalvelun kuukausi 
  

Torstai 5.10. Vuosikokous 

  
Torstai 12.10. Nuorison ammatinvalinnat 

  
Torstai 19.10. Klubineuvottelu 

  
Torstai 26.10. Luokite-esitelmä, Jani Seppälä 

  

Marraskuu 2006 Rotarysäätiön kuukausi 

  

Torstai 2.11. Ajankohtaista Rotarysäätiöstä 
  

Torstai 9.11. Tartuntataudit tänään 
  

Torstai 16.11. Vaalikokous 
  

Perjantai 24.11. Pikkujoulu 
  

Torstai 30.11. Kuvernöörin vierailu 
  

Joulukuu 2006 Perhekuukausi 
  
Torstai 7.12. Teatterimatka Tampereelle, Manserock 

  
Perjantai 15.12. Tutustuminen ja illallinen Ideaparkissa 

  
Tiistai 19.12. Joulukirkko Lempäälän kirkossa 

  
Torstai 28.12. Ei kokousta 

  

Tammikuu 2007 Rotarytietouden kuukausi 
  

Torstai 4.1. Puolivuotiskatsaus 
  

Torstai 11.1. Rotarytietoutta 
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Torstai 18.1. Kokemuksia apulaisgovernorina 

  

Torstai 25.1. Sydänpysähdyksen ensiapu 

  

Helmikuu 2007 Maailman yhteisymmärryksen kuukausi 

  

Torstai 1.2. Lentokoneiden pelastautumisvälineet 

  

Torstai 8.2. Sääilmiöt 2. osa 

  

Torstai 15.2. Vaihto-oppilastoiminta 

  

Torstai 22.2. Ajankohtaista koulumaailmasta 

  

Maaliskuu 2007 Luku- ja kirjoitustaidon kuukausi 

  

Torstai 1.3. Ei kokousta 

  

Sunnuntai 4.3. Kirkkokonsertti Lempäälän kirkossa 

  

Torstai 8.3. Vapaamuurarius 

  

Torstai 15.3. Ilmalämpöpumpun käyttö 

  

Lauantai 17.3. Teatterimatka Tampereelle, My Fair Lady 

  

Torstai 22.3. Ravintoloitsijana Lempäälässä 

  

Torstai 29.3. Veripalvelu 

  

Huhtikuu 2007 Rotaryjulkaisujen kuukausi 

  

Keskiviikko 4.4. IC-kokous, hiljaisen viikon tilaisuus Akaan kirkossa 

  

Torstai 5.4. (helatorstai) Ei kokousta 

  

Torstai 12.4. Luokite-esitelmä, Mikko Oikarinen 

  

Torstai 19.4. Työterveyshuolto tänään 

  

Torstai 26.4. Klubineuvottelu: Kokouspaikkakysymys ja rotarylehdet 

  

Maanantai 30.4. Wappukarkelot 

  

Toukokuu 2007  

  

Torstai 3.5. Ei kokousta 
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Torstai 10.5. Maatalouden tukiviidakko 

  

Torstai 17.5. (helluntai) Ei kokousta 

  

Torstai 24.5. HIV –infektio tänään 

  

Torstai 31.5. Esitelmä Tapio Rautavaarasta 

  

Kesäkuu 2007 Harrastus- ja ammattiryhmien kuukausi 

  

Torstai 7.6. Aikuisten painonhallinta 

  

Tiistai 12.6. Intialaisen RFE –ryhmän vierailu 

  

Torstai 21.6. Ei kokousta 

  

Torstai 28.6. Tehtävien vaihtokokous 

 


