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Katsaus menneeseen kauteen

Kaudelleni halusin jotain ajankohtaista , siksi kauden omaksi teemaksi valitsin
jaksaminen työelämässä ja sen jälkeen. Tuntuu siltä , että kiire ja siihen liitettynä
tehokkuus sekä nopeus polttaa ihmiset työelämässä aikaisemmin loppuun. Rotarytoiminta on harrastus, joten se ei saisi aiheuttaa lisää kiirettä ja työtä, vaikka kaikki
mukava vaatiikin osansa. Liekö hyvä ajankohta teemalle, kun yleisesti aloitettiin
keskustelua eläkeiän nostamisesta. Ja toisaalta sitten toisesta päästä ihmisten odotetaan
olevan pidempään koulunpenkillä?

Klubin tiedottamiseen otettiin käyttöön SMS-:t(tekstiviestit) , jotta saataisiin
ohjelmatiedot kaikille mahdollisimman nopeasti. Tekstiviestit otettiin käsittääkseni
hyvin vastaan, varsinkin kun ohjelmiin jouduttiin tekemään muutoksia, saatiin tiedot
nopeasti perille.

Klubimme tunnetaan erittäin aktiivisena klubina ja sitä se oli edelleenkin tällä
kaudella. Erilaiset tapahtumat vaativat koko jäsenistön aktiivista osallistumista.
Jäsenistön aktiivisuus ei yksin riitä vaan rouvien panosta tarvittiin ja sitä myös saatiin!
Lisäksi Avec tilaisuudet ovat klubimme tavaramerkki ja niitä oli runsaasti , vaikka
kokouksemme ovatkin avoimia rouville. Paikkauksia tuli myös mukavasti kauden
aikana.

Tärkeimpinä asioina mielessäni on erityisesti Kuokkalankosken Markkinat, jotka taas
keräsivät suuren yleisömäärän , viihtyisän tilaisuuden alun sateesta huolimatta. Mutta
jo ennen tangokuningatarta aurinko paistoi lähes pilvettömältä taivaalta ja tietenkin
talousluvut olivat kohdallaan. Pressaura käynnistyy markkinatyöryhmän vetäjänä
vuodenvaihteessa. Markkinat ovat erinomainen kanava esittäytyä ”suurelle yleisölle”.

Teemaan liittyen ulkoilu- ja saunailta tapahtumat keräsivät mukavasti osallistujia.
Saimme nauttia hyvistä esitelmistä kunnon säilyttämiseksi sekä kuulimme
lääketieteellisiä faktoja ikääntyvän miehen haasteista. Liikuntaa harrastimme
sauvakävelyn, uimisen, golfauksen ja hiihdon merkeissä.

Klubin vuosijuhlaa vietimme Vaihmalanhovin uudistetuissa tiloissa. Ohjelmakomitean
johdolla vietettiin hieno tilaisuus, jossa julkaistiin vuoden palvelija. Juhlaa kunnioitti
juhlapuheellaan myös kunniajäsenemme Martti Siren. Musiikista vastasi nuori
esiintyjäkaksikko Erika Vikman ja Heine Herkkola, joihin olimme tutustuneet jo
markkinoilla.

Piirigovernor Anna-Liisa Kiiskinen vieraili yhteisessä klubi-illassamme Havas Klubin
kanssa. Hän totesi asioiden olevan kunnossa Lempäälän ja Havaksen rotaryklubeissa.
Lisäksi pidimme IC-tilaisuuksia . Kauden alussa klubimme sai vieraita Vihdin
Rotaryklubista ja tutustuimmekin yhdessä Ideaparkkiin. Klubimme vieraili myös
Toijalassa hiljaisen viikon tapahtumaan. Järjestimme joulukirkon Lempäälässä yhdessä
Havas-klubin kanssa saimme hienon tilaisuuden aikaiseksi ja runsaasti vieraita myös
Toijalasta.
Pikkujoulut pidettiin Hukianhovissa. Osanotto oli kiitettävän runsasta ja hauskaa oli.
Ohjelmakomitea oli ollut asialla ja omalla ”alallaan”. Nähtiinpä historiallista
paritanssia hyvässä velihengessä.
Vierailuja oli myös ohjelmassa mm. Kiillolle, Seniorikoteihin ja Aamulehden painoon
ja ne keräsivätkin hyvän osallistujamäärän ja kiinnostavia keskusteluja ja kysymyksiä.
Vierailimme myös Laukon kartanossa, jossa kuulimme alueen historiasta.
Kunnan tilanteesta saimme kuulla myös hyvät esitelmät , juuri ”taantuman” (=Lama)
alla kunnan taloudellisista haasteista talousjohtajan sekä teknisen toimen haasteista
kasvukunnassa teknisenjohtajan näkökulmasta.

Hiihtotapahtuma vuoden aluksi ja monet veljien esitykset ovat olleet normaalia
klubimme arvokasta toimintaa. Erinomaisesti menivät myös ammattiesitykset kevään
kuluessa.. Laadullisesti esitelmät onnistuivat , mutta määrällisesti esitelmiä tarvittaisiin
lisää.

Hannu Kiviaho opasti innokkaille kokkioppilaille ruuanlaittoa tammikuisena iltana.
Veli leijonan opastuksessa valmistui maukas porkkana sosekeitto, Lindströmin pihvit
sekä maukas päärynä jälkiruoaksi. Rouvat liittyivät valmiiseen pöytään ja nauttivat
tarjottavista sekä hyvästä palvelusta.

Nuorisovaihtotilaisuuksia meillä oli runsaasti. Saimme kuulla entisten vaihtooppilaiden kuulumisia sekä vertailuna toisen järjestön vaihto-oppilas toiminnan
kokemuksia. Myös kesävaihdossa klubimme kunnostautui. Haasteena meillä on löytyy
isäntäperheitä ja muistuttaisin, että isäntäperheenä voi olla myös perhe, josta lapset jo
lentäneet omille teilleen. Isäntäperheille suuri kiitos toiminnan mahdollistamisesta. Oli

hienoa, että osa esitelmöitsijöistämme olivat olleet Rotaryn kautta aikanaan
nuorisovaihdossa.

Keväällä matkasimme Pietariin bussilla, koska emme saaneet junalippuja samasta
vaunusta . Lähdimme siis bussilla Lempäälästä kohti Pietaria Saimaan-kanavan reunoja
pitkin. Pietarissa kävimme kanava-risteilyllä, useissa museoissa ja kirkoissa. Matka oli
jälleen onnistunut tietenkin mukavassa porukassa. Matka järjestettiin Aikamatkat
matkatoimiston kanssa, joka huolehti maksut suoraan lähtijöiltä sekä huolehtivat
matkajohtajan tehtävät. Todella hieno kokemus ihmiselle, joka ei koskaan mene
Venäjälle!
Kiitos kuluneesta vuodesta teille kaikille !
Onnea veli Pekka Mäenpäälle presidenttikaudelle 2009-2010!
Onnea veli Asko Lepola presidenttikauden valmisteluille 2010-2011!

Teijo Kyrkkö
presidentti 2008-2009

Jäsenistö ja läsnäolo
Kauden alussa oli tavoitteena, että jäsenmäärä saataisiin kasvatettua .
Saimme uuden jäsenen Matti Kurikan . Kauden lopussa koimme kuitenkin
kolmen veljen eroamisen klubista. Uusien jäsenten saaminen klubiin on
toinen haasteemme.
Klubin jäsenten osallistumisaktiivisuus on ollut hieman alle tavoitteiden
mukainen. Osallistumisaktiivisuutta lisäsivät merkittävästi klubin lukuisat
toimintatapahtumat, joiden valmistelu vaati paljon mukanaoloa.
Suoritimme jäsenkyselyn syksyllä veli Veikko Viljasen toimesta. Tulokset
olivat hyvin samanlaiset kuin aiemminkin. Hyviä esitelmiä toivotaan.

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin Villa Hakkarissa 26.9.2008.
Puheenjohtajana toimi

Teijo Kyrkkö ja sihteerinä Pekka Niinimäki.

Tilintarkastajiksi valittiin Pasi Alho ja Seppo Nieminen sekä
varatilintarkastajiksi Matti Nuotio ja Esa Seppälä.

Toimintakertomus 2007-2008 hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös.
Hallitukselle ja toimihenkilöille myönnettiin vastuuvapaus.
Jäsenmaksuiksi vahvistettiin 210 euroa/vuosi ja uuden jäsenen
liittymismaksuksi 50 euroa.

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui yhteensä 8 viralliseen kokoukseen sekä pari
sähköpostikokousta. Hallituksen työtä helpotti toimivat komiteat, joiden
vastuulla oli monia eri tehtäviä. Päätettiin luovuttaa PHF- arvo veli Jaakko
Nurmesniemelle. Luovutus tapahtui vaihtokokouksessa, jossa pääsimme
nauttimaan mm. latinankielestä.

Projektit
Vaihto-oppilastoiminta
Vuodesta 1982 klubimme toimintaan on kuulunut vaihto-oppilastoiminta.
Vaihto-oppilastoiminta oli erittäin aktiivista edelleen.
Vaihto-oppilaat:
Suri Abe palasi Japaniin ja Japanista kotiutui Laura Koskinen.
Johanna Grube saapui USA:sta ja vastaavasti USA:han lähti Alli Tiensuu
Kesävaihtoon lähti Samu Kaipainen Utahin Planningiin ja meillä vaihdossa
oli Dillon Seely.

Kuokkalankosken Markkinat
Kuokkalankosken Markkinat järjestettiin jälleen heinäkuussa 2008. Alun
sateisesta säästä huolimatta tilaisuus onnistui hyvin ja väkeä oli runsaasti
paikalla. Hallitus päätti, että markkinat järjestetään jälleen vuonna 2009.
Sitä varten asetettiin markkinatyöryhmä.

Vuoden Palvelija
Klubimme on vuodesta 1982 lähtien nimennyt Vuoden Palvelijaksi
pyyteetöntä palvelemisen ihannetta edustavan järjestön, yhteisön tai
yksityishenkilön. Edellisen kauden ammatipalvelukomitea nimesi 2007-2008
Vuoden Palvelijaksi nuorisotoimesta Erkki Häklin.
.

Ammattiesittelyt Hakkarin, Vesilahden ja Sääksjärven kouluissa
8. luokan ryhmiä oli Hakkarissa 9, Sääksjärvellä 5 ja Vesilahdessa 3 eli
yhteensä 17. Jos pidettiin tavoitteena n. 2 sessiota per luokka, niin
sessioiden kokonaismäärän olisi pitänyt nousta välille 30-38 kpl.
Nyt kuitenkin jäätiin välille 12 (varma) – 15 (mahdollisesti), joka on n. 40 %
tavoitteesta. Laadullisesti ei ole tullut korviini mitään negatiivista, vaan
kehuja.

Klubin hallinnon perustietojärjestelmä
Veli Yrjö Lehtonen on jatkanut klubihallinnon tietojärjestelmän ylläpitoa.
Järjestelmään on tallennettu klubiamme koskeva perustieto- ja tilastoaineisto
perustamisvuodesta 1972 lähtien. Veli Yrjö on lisäksi työstänyt klubin
sähköistä viiriarkistoa. Standaariohjesääntö päivitettiin.

Klubin talous
Klubin talous on hyvällä tasolla. Tiliseurantaa muutettiin kolmeen osaan
(tällä hetkellä): varsinaiseen toimintaan, markkinoihin ja nuorisovaihtoon.
Tavoitteena on, että mm. markkinatuotot kohdistuvat nuorisovaihtoon tai
rotaryn muihin hyväntekeväisyyskohteisiin.

Lempäälän Rotaryklubi, viikko-ohjelma 2008-2009
Heinäkuu
3.7.2008
10.7.2008

torstai Uusi Rotary-vuosi Teema ja ohjelman esittely.
torstai Markkinasuunnitelmat, vaihto-oppilastilaisuus
Suri Abe, Alli Tiensuu, AVEC + kutsuvieraat
perjantai
markkinavalmistelut
Avec
lauantai
Kuokkalankoksen Markkinat Avec
torstai Ei kokousta
torstai Ei kokousta

18.7.2008
19.7.2008
24.7.2008
31.7.2008
Elokuu
7.8.2008 torstai Markkina palautteet
Markkinatyöryhmä
14.8.2008
torstai Klubikokous Rotary-asiaa
21.8.2008
torstai Vaihto-oppilastilaisuus vaihto-oppilastilaisuus
USA:sta kesävaihdosta palaavalle Samu Kaipiaiselle, Laura
Koskisen paluu ja uudelle vaihtarille
28.8.2008
torstai Takkailta Rantalansauna
Syyskuu

4.9.2008 torstai EGO-esitelmiä
Pekka Niinimäki, Jorma Kunnas
11.9.2008
torstai Ideapark
Vieraana Vihdin Rotaryklubi
18.9.2008
torstai Kuvernöörin vierailu
Anna-Liisa Kiiskinen , Avec
Yhdessä Havaksen kanssa
26.9.2008
perjantai
Vuosijuhla Vaihmalanhovi?
Lokakuu
2.10.2008
torstai Vuosikokous
Vanha hallitus;Pekka Ketonen
9.10.2008
torstai Esitelmä; Ikääntyvän miehen terveyden haasteet.
ylilääkäri Susanna Niemeläinen , PSHP
16.10.2008
torstai Vierailu
Kiilto Oy, Seppo Nieminen
23.10.2008
torstai Ajankohtaisia asioita koulumaailmasta
30.10.2008
torstai Liikuntaa; Uinti ja sauvakävely Lastenkodin sauna
Marraskuu
6.11.2008
torstai Vierailu
Lehtipaino
13.11.2008
torstai Vaihto-oppilas Saara Aikion , Mitä nyt kuuluu?
Ehtookoto
21.11.2008
perjantai
Pikkujoulut Hukianhovi
27.11.2008
torstai Esitelmä; seuratoiminta tänään Jouko Mattila
Joulukuu
4.12.2008
torstai Luokite-esitelmä Isänmaallinen konsertti
11.12.2008
torstai Vaalikokous Teijo Kyrkkö
18.12.2008
torstai Joulukirkko, Avec Lempäälä, Oikarinen
25.12.2008
torstai Ei kokousta
Tammikuu
1.1.2009 torstai Ei kokousta
9.-10.1 torstai 24h Hiihto Erkki Seppänen
15.1.2009
torstai Esitelmä
Ilmastonmuutos
22.1.2009
torstai Yllätysaihe Yrjö Lehtonen,
29.1.2009
torstai Kokkailu
Joulun jälkeen kevyttä
Helmikuu
5.2.2009
torstai Vaihto-oppilastilaisuus Vaihtoasiamiestiimi
12.2.2009
torstai Lempäälän teknisentoimen kuulumiset tekninen
johtaja Jaakko Hupanen
19.2.2009
torstai EGO-esitelmä
Kahden veljen esitelmä.
26.2.2009
torstai Ei kokousta Hiihtoloma
Maaliskuu
5.3.2009
torstai Senjoriasuminen Tuija Kanto-Hannula
12.3.2009
torstai RF-asiaa
Jouko Konsala
19.3.2009
torstai Klubikokous
26.3.2009
torstai Kuntoilua
Huhtikuu
2.4.2009
torstai Klubikokous
9.4.2009
torstai Hiljaisen viikon tapahtuma Toijala

16.4.2009
23.4.2009

torstai Klubikokous
torstai Lempäälän kunnan taloudelliset haasteet
talousjohtaja Kari Auvinen

1.5.2009
Toukokuu
7.5.2009

perjantai

14.5.2009
21.5.2009
28.5.2009
Kesäkuu
4.6.2009
11.6.2009
18.6.2009
25.6.2009

Vappujuhla , Työväentalo

torstai GOLF-esittely
Harjoittelu ja lajin esittely.
Halukkaat kiertämään kenttää.
torstai Matkatoimisto Busineksena, Aikamatkat Oy
torstai Ei kokousta
torstai Markkinat 2009
torstai Laukko
torstai Vaihto-oppilastilaisuus
torstai Markkinat 2009
torstai Vaihtokokous
Teijo Kyrkkö/Pekka Mäenpää

