
Kauden 50 yhdeksäs rotarykokous, Vuosijuhla, Vaihmalan Hovi, perjantaina 1. lokakuuta 2021.
Läsnä: 19 Lempäälän rotaryklubilaista + avecit, kuvernööri Eila Parviainen, Juha Lehtimäki, Riitta Lehtimäki

• Seppo Nieminen toimi illan seremoniamestarina ja toivotti kaikki lämpimästi tervetulleiksi vuosijuhlaan.
• Alkuruokana nautimme kermaista sienikeittoa, pääruokana ylikypsää karitsan niskaa sekä paistettua 

kuhaa. Jälkiruokana suklaakakkumurua, marenkia, marjoja sekä talon omaa tyrnisorbettia.
• Jorma Lehtinen ja Pekka Mäenpää julkistivat 40. vuoden palvelijan, joka on suutari ja jalkinekorjaaja Juha 

Lehtimäki. Hänelle ojennettiin klubimme jäsenen Kalevi Kankaalan suunnittelema ja valmistama 
kunniataulu.

• Juha Lehtimäki on palkittu useaan kertaan (2018: Vuoden valoisin henkilö, 2019: Vuoden 
pienyrittäjä, 2020: Vuoden Lempo)

• Perustanut liikkeen Tampereentielle vuonna 1989
• Tunnetaan taitavana ammattinsa harjoittajana, asiakkaita tulee Helsingistä asti 
• Mieluummin kestävää korjataan kuin ostetaan uutta, kertakäyttö tavaraa 
• Juhan kiitokset: en seisoisi tässä, jos en olisi saanut harjoitella teidän kengillänne, että miten se 

homma tapahtuu. Tuntuu hienolta, että olen saanut olla kutsumustyössäni. Olen kiitollinen tästä 
huomionosoituksesta. 

• Heini ja Pekka Mäenpää vastasivat juhlan monipuolisista musiikkiesityksistä
• Piirikuvernöörimme Eila Parviainen piti puheen juhlassamme, muutamia otteita siitä:

• Piirissämme on tänään 1513 rotarya, joka on 17 rotarya nettona enemmän kuin 1.7.2021
• Meidän tulee jatkuvasti kehittää ja uudistaa jäsenkuntaa, varmistaa rotarytoiminnan jatkumisen
• Maailma on muuttunut, Rotarikin on uudistunut. Muutos on pakko, koska maailma ja 

yhteiskuntakin muuttuvat. Uudistukset ovat tuoneet joustavuutta, lisää mahdollisuuksia siihen, 
miten rotaryklubit voivat vaikuttaa ja tehdä hyviä asioita maailmassa. 

• Miten voimme jatkaa toimintaa muuttuneessa maailmassa, muuttuneessa yhteiskunnassa?
• Rotaryn kaltaiselle toimijalle on tilausta, meitä tarvitaan, erilaisissa yhteisöissä on pahoinvointia 

(nuoret eivät voi hyvin, on vähävaraisia/vähäosaisia, erilaisia haasteita) Rotary voi vaikuttaa 
näihinkin asioihin jos haluaa. 

• Toivon, että te kaikki haluatte jakaa eteenpäin tätä hyvää, mitä kukin olemme saaneet rotarystä. 
Kutsutaan toimintaan mukaan niitä uusia ihmisiä, jotka kykenevät jatkamaan sitä perintöä, mitä 
me kaikki olemme tehneet ja tehdään edelleen. Paljon onnea Lempäälän Rotaryklubi!

• PHF-arvo luovutettiin Asko Lepolalle, joka toimi presidenttinä (2010-11), hän on toiminut ansiokkaasti 
Kuokkalankosken Markkinoilla sähkövastaavana usean vuoden ajan

• Askolle ojennettiin myös Kalevin Kankaalan maalaama taulu 60-vuotispäivän kunniaksi, joka 
häneltä jäi saamatta 4 vuotta sitten.

• Klubimme on nimittänyt 2 uutta kunniajäsentä; Veikko Viljanen ja Juhani Laurila. Juhani pääsi juhlaan 
paikan päälle, hänelle ojennettiin Kunniajäsenen kunniakirja. Veikolle toimitetaan myös oma kunniakirja.

• Juhlassa onnittelimme myös Eero Jakovuorea sekä Pasi Alhoa heidän 80-vuotispäiviensä kunniaksi. 
Molemmille ojennettiin myös taulut. 

• Vuosijuhlan päätteeksi yhteislaulua Seppo Niemisen johdolla.
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•
• Tulevat tapahtumat:

• Keskiviikko 6.10.2021 klo 19.00 ID-kokous: 
Annetaan tytöille mahdollisuus, Empowering Girls. 
Zoom-linkki https://us02web.zoom.us/j/89652388138
• Torstai 14.10.2021 klo 17.45 Klubikokous, Ravintola 

Flemm’s

2

LEMPÄÄLÄN   ROTARYKLUBI    
Rotarykokous 1.10.2021
Muistio – Päivi Roiha


