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Kunniajäsenet 
 

Aune Piippo, Raimo Helminen, Veikko Kivelä, Martti Pakkanen, Martti Siren ja Jukka-Pekka Toivonen 

 

Hallitus 
 
presidentti   Antti Mäkinen 
past presidentti  Asko Lepola 
varapresidentti Veli-Matti Lehikoinen 
sihteeri  Pekka Mäenpää 
2. sihteeri  Teijo Kyrkkö 
1. klubimestari Esa Seppälä 
rahastonhoitaja Antti Haapamäki 
nuorisovaihtoasiamies Jorma Kunnas 
ohjelmatoimikunnan p.j. Seppo Nieminen 
suhdetoimintakomitean pj. Jorma Lehtinen 
jäsenyyskomitean pj. Veikko Viljanen 
rotaryasiantuntija Yrjö Lehtonen 

 
 

Katsaus menneeseen kauteen 
 
Presidentti Antti Mäkinen 
 

Hyvät rotarit! 
Rotaryvuosi 2011-2012 on ohi. Vuosi oli toimintamme 40. 
Tuntemuksissani on sekä haikeutta että helpotusta. Sen 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 on kulunut 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 vuoden 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 
niin ikään näitä huolestuttavia negatiivisia asioita. 
Nokiasta on kohta jäljellä muisto vain. 
Rotaryn toiminnalla näihin asioihin tuskin olisi pystytty vaikuttamaan, vaikka kuinka halua 
olisi. Tuskin Rotaryn ansioksi voidaan laskea sitäkään, että Perussuomalaiset teki 
eduskuntavaaleissa jytkyn tai sitä, että Sauli Niinistö valittiin Suomen presidentiksi. 
Oli miten oli, Rotaryvuoden 2011–2012 RI:n presidentti Kalyan Banerjee oli valinnut teeman 
KUUNTELE SYDÄNTÄSI – AUTTAAKSESI MUITA. Teema oli hieman vaikeaselkoinen. Sen 
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ymmärtää kuitenkin paremmin, kun ajattelee rotareita sellaisessa maailmassa ja maissa, 
joista puuttuu lähes kokonaan sosiaaliturva. 
Meillä Lempäälässä on vaikea ajatella, että perustaisimme esim. sairaalan ja pitäisimme sitä 
yllä. Kun jotain avuntarvetta on, olisi löydettävä toimija, jota avustaisimme. Mutta älkäämme 
menkö merta edemmäksi kalaan, arjessa tuo maailman presidentin teema tarkoittaa 
mielestäni lähimmäisestä välittämistä ja se on hyvinkin sopiva teema meidän kaltaiselle 
perheklubille! 
Polio+ on tällä hetkellä lähes ainoa maailmanlaajuinen avustuskohde, johon osallistumme. 
Kuluneella kaudella klubimme on kerännyt kampanjaan yli 2000 US-dollaria. Polion 
hävittäminen maailmasta on lähes loppusuoralla, on vielä 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 Rotaryt tulivat ulos 
”kuorestaan” kylille ja kujille rahaa keräämään. Jonkin verran keräyksestä kuului soraääniä ja 
valtakunnallinenkin organisointi ontui, mutta loppujen lopuksi kokemus oli hyvä ja 
lopputulos oli hyvä! 
Rotaryn koulutus- ym. tilaisuuksiin osallistuimme kiitettävästi eikä toimiamme tai 
toimintaamme ole moitittu tai kyseenalaistettu. Klubistamme Markku Kalliomäki toimi 
edelleen Suomen Rotaryssa lähes ”päätoimisesti”: Suomen Rotaryn pääsihteerinä ja lisäksi 
piirimme 1390 hallituksessa, RI:n presidentin Kalyan Banerjeen virallisena edustajana sekä 
piirimme COL-edustajana RI:n sääntövaltuuskunnassa. Aarno Torikka toimi piiritasolla 
apulaisgovernorina, kiitos molemmille veljille toiminnasta Rotaryn ja oman klubimme 
hyväksi! 
Klubimme suunniteltu ohjelma saatiin viedyksi läpi lähes sellaisenaan – kiitos siitä kaikille 
klubivirkailijoille! 
Piirigovernor Kari Itkosen viimeinen kuukausikirje on ollut sähköpostitse kaikkien jäsenten 
luettavissa. Kirjeensä lopussa hän kiittää klubeja mielenkiintoisesta Rotaryvuodesta. 
Minäkin haluan kiittää kaikkia klubilaisia, puolisoita ja yhteistyökumppaneita 
mielenkiintoisesta ja antoisasta rotaryvuodesta – yhdessä onnistuimme! 
Erityiskiitos Satu Luukkaalle ja hänen tiimilleen maukkaasta ja joustavasta yhteistyöstä!  
Seuraavaksi lämmin kiitos sihteeri Pekalla ja sihteerskä Heinille sydämellä tehdystä työstä! 
Erityiskiitos vaimolleni. 
Kiitokset varapresidentti Veli-Matille ja vaimolleen Liisalle pressaparin tuurauksista ja 
yhteistyöstä. 
Vielä kerran, kiitos kaikille, valtikka on vaihtunut ja rotaryratas pyörähtänyt eteenpäin! 
Onnea uusille toimijoille! 
 
 

Jäsenistö ja läsnäolo 
 
Kauden alussa klubin aktiivijäsenmäärä oli 47. Lisäksi kunniajäseniä oli 6. Talven aikana 
saimme kaksi suruviestiä, kun kuulimme kunniajäsenemme Aune Piipon ja aktiivijäsenemme 
Erkki Hagmanin kuolemasta. Kun lisäksi kolme jäsentä joutui kauden aikana eroamaan ja 
klubiin liittyi kaksi uutta jäsentä (Pertti Alasuutari ja Markku Hyväri), kauden lopussa 
aktiivijäseniä oli 45 ja kunniajäseniä 5. 
 
Klubin jäsenten osallistuminen kokouksiin oli kaudella yhtä aktiivista kuin edelliskausillakin. 
Tilastojen valossa osallistuminen oli aktiivisempaa kesäkuukausina kuin sydäntalvella. Koko 
kauden kuukausien osallistumisen keskiarvo oli noin 55 %. Hallitus ja jäsenyyskomitea 
pohtivat kauden aikana keinoja passiivisimpien jäsenien aktivoimiseksi. 
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Vuosikokous 
 

Lempäälän Rotaryklubin vuoden 2011 vuosikokous pidettiin Ehtookodossa 13.10.2011. 
Puheenjohtajana toimi varapresidentti Veli-Matti Lehikoinen ja läsnä oli 18 aktiivijäsentä. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 
 
Vuosikokous päätti myös, että Kuokkalankosken markkinat järjestetään kesällä 2012. 

 
 

Hallituksen kokoukset 
 
Klubin hallitus kokoontui 7 kertaa. Yksi kokouksista oli yhteiskokous markkinatyöryhmän ja 
klubin 40-vuotisjuhlan suunnittelutoimikunnan kanssa. Lisäksi hallituksella oli 
yhteiskokoukset edelliskauden ja seuraavan kauden hallitusten kanssa. 

 
 

Projekit 
 

Vaihto-oppilastoiminta 

 
Klubin vaihto-oppilastoiminta oli edelliskausien tapaan vireää. Heinäkuussa leirivaihto-
oppilas Milla Palvanen oli leirillä Bulgariassa ja vuosivaihto-oppilas Linda Lammensalo lähti 
Australiaan, Coomaan. Tammikuussa 2012 Killian Renney saapui Lempäälään vuodeksi 
vaihtoon. Alkukesästä 2012 Ulrika Walter ja Juho Päivärinta alkoivat tehdä valmisteluja 
Taiwanin kesävaihtoa ja Milla Palvanen Tanskan leirivaihtoa varten. 

 

Kuokkalankosken markkinat 

 
Kuokkalankosken markkinat järjestettiin perinteiseen tapaan viikon Seinäjoen 

Tangomarkkinoiden jälkeen 16. heinäkuuta 2011. Markkinat vietettiin tällä kertaa varsin 

sateisessa säässä. Ohjelma oli osin perinteinen, osin uudistunut. Uusi tangokuningatar Mervi 

Koponen lauloi ja tukkilaiset esittelivät taitojaan – tällä kerralla hieman viime vuosista 

poikkeavaan tapaan. Nyt valittiin ensimmäistä kertaa myös Markkinatyttö. Hakkarin 

kartanon parkkipaikka oli täynnä torimyyjien pöytiä, rotarit myivät makkaraa ja arpoja ja 

rouvat kahvia, leivonnaisia, vohveleita ja kirpputoritavaroita. 

 

Vuoden palvelija 

 
Lempäälän rotaryklubi on valinnut vuodesta 1982 lähtien Vuoden Palvelijan: henkilön tai 
yhteisön, joka on toiminnallaan osoittanut vaalivansa pyyteettömän palvelemisen ihannetta. 
Vuoden 2011 Palvelijaksi valittiin Lempäälän Pandat ry. Huomionosoitus luovutettiin seuralle 
vuosijuhlassa, jossa sitä edustivat puheenjohtaja Suvi Ahtee ja sihteeri Kaisa Annala.   
 
Lempäälän Pandat ry on toiminut monin tavoin paikkakunnan liikunnan vireyttämiseksi.  
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Seura on perustettu 5.10.1978. Perustamisessa alkuunpanijoita olivat mm. 

liikunnanopettajat Raija Rantala ja Kerttu Kuusi. Perustamisvaiheen neuvonantajiksi 

kutsuttiin naisvoimistelun asiantuntijat Aune Piippo ja Liisa Hietalahti. 

Lempäälän Pandat ry on 33 vuoden ajan tarjonnut monipuolista liikuntaa kaikenikäisille. 

Nuorimmat jäsenet ovat kolmivuotiaita. Viikoittain seura liikuttaa jäseniään 25 eri ryhmässä 

ja seuran jäsenmäärä on 380. 

 

Hautajaisten kantajahanke 

 

Klubi on muutaman viime vuoden ajan palvellut tarjoamalla apuaan hautajaisiin, joihin ei ole 

löytynyt arkun kantajia muun saattoväen joukosta. Rotarykauden 2011 – 12 aikana kantajia 

tarvittiin viisi kertaa. Kesäkuussa 2012 klubilaiset saivat toimia kantajina, kun Lempäälän 

vanhimpana asukkaan 104-vuotiaana kuollut Anna Pylkkönen saatettiin haudan lepoon. 

 

Klubin hallinnon perustietojärjestelmä 

 

Veli Yrjö Lehtonen on jatkanut klubihallinnon perustietojärjestelmän ylläpitoa. Järjestelmään 

on tallennettu klubiamme koskeva perustieto- ja tilastoaineisto perustamisvuodesta 1972 

lähtien. Lisäksi veli Yrjö on huolehtinut klubin viiriarkistosta. 

 

Klubin talous 
 
Klubin talous oli kauden päättyessä hyvässä kunnossa. Tilinpäätös, joka esitellään 
vuosikokouksen hyväksyttäväksi, on 3 225.03 ylijäämäinen. Tavallista ylijäämäisempään 
tulokseen vaikuttaa POLIO+-keräys, jonka tulos klubin osalta näkyy kauden tuloksen 
tuottojäämässä. 

 

 

 

 

 

 



Lempäälän rotaryklubi ry, toimintakertomus 2011-2012 
 Sivu 6 
 

Klubin toteutunut ohjelma kaudella 2011-2012 

 

 

Heinäkuu 

Läsnäolo 69,5 % 

 
1. viikkokokous 
7.7.2011 
Katsaus alkavaan kauteen 
Läsnä 21 veljeä, kunniajäsen Martti Pakkanen ja 1 rouva 
 

Lempäälän rotaryklubin kausi alkoi perinteisissä merkeissä. Ensimmäisessä 

viikkokokouksessa luotiin silmäys alkavaan kauteen ja sovittiin vielä joistakin 

Kuokkalankosken markkinoiden järjestelyistä. 

2. viikkokokous 
15.7.2011 
Markkinoiden valmistelua  
Läsnä ainakin 34 veljeä ja lukuisia rouvia 
 

Kuokkalankosken markkinoita edeltävänä iltana klubilaiset kokoontuivat Hakkarin kartanon 

puistoon valmistelemaan markkinoita. Toripaikkoja mittailtiin, telttoja pystytettiin ja 

varmistettiin, että kaikki olisi valmista, kun markkinat seuraavana aamuna käynnistyisivät. 

3. viikkokokous 
16.7.2011 
Kuokkalankosken markkinat 
Läsnä ainakin 32 veljeä ja lukuisia rouvia 
 

Kuokkalankosken markkinat vietettiin tällä kertaa varsin sateisessa säässä. Ohjelma oli osin 

perinteinen, osin uudistunut. Uusi tangokuningatar Mervi Koponen lauloi ja tukkilaiset 

esittelivät taitojaan – nyt hieman viime vuosista poikkeavaan tapaan. Tänä kesänä valittiin 

ensimmäistä kertaa myös Markkinatyttö. Hakkarin kartanon parkkipaikka oli täynnä 

torimyyjien pöytiä, rotarit myivät makkaraa ja arpoja ja rouvat kahvia, leivonnaisia, 

vohveleita ja kirpputoritavaroita. 

Markkinoille oli kutsuttu myös kirjailijoita. Kirjailijateltassa vierailivat: Raimo Flink, Tuomas 

Hoppu, Vilja-Tuulia Huotarinen, Janne Katajisto, Juha Kuisma, Kirsti Kuronen, Ritva Mäkelä, 

Jaakko Nurmesniemi, Markku T. Ojanen, Sari Peltoniemi ja Kirsi Salonen. 
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Elokuu, jäsenistön laajennustyön kuukausi 

Läsnäolo 60,43 % 
 
 
4. viikkokokous 
4.8.2011 
Klubineuvottelu 
Läsnä 17 veljeä ja 1 rouva 
 

Kokouksessa käsiteltiin Kuokkalankosken markkinoiden palautteita ja todettiin markkinoiden 
sujuneen pääpiirteissään suunnitellulla tavalla. 

 
5. viikkokokous 
11.8.2011 
Klubineuvottelu 
Läsnä 21 veljeä, 3 rouvaa ja Ulrika Walter 
 

Klubineuvottelun pääaiheena oli Vuoden palvelijan valinta. 
 
6. viikkokokous 
18.8.2011  
Tutustuminen Lempäälän Rauhanyhdistyksen toimintaan 
Läsnä 16 veljeä, kunniajäsen Martti Pakkanen, 11 rouvaa ja Oulun rotaryklubin kunniajäsen Aatos Oksanen 
 

Kävimme tutustumassa Lempäälän Rauhanyhdistyksen uusiin toimitiloihin Kiviahossa. 
 
7. viikkokokous 
25.8.2011 
Yritysvierailu Mikkolan savusaunalle ja savutorpalle 
 

Pääsimme tutustumaan Jaakko ja Ritva Mikkolan yrityksen tiloihin ja nautimme hyvistä 

tarjoiluista ja lämpimistä saunoista. 

 

Syyskuu, uusien sukupolvien kuukausi 

Läsnäolo 59,34 % 

 

8. viikkokokous 
1.9.2011 
Klubineuvottelu 
Läsnä 22 veljeä ja 10 rouvaa 
 

Kokouksessa olivat esillä nuorisovaihtoasiat. 

Milla Palvanen oli ollut leirivaihdossa Bulgariassa. Puolitoista viikkoa kestäneelle leirille oli 

osallistunut seitsemän nuorta eri maista. 

 



Lempäälän rotaryklubi ry, toimintakertomus 2011-2012 
 Sivu 8 
 

9. viikkokokous 
8.9.2011 
Inkeriläistytön tie keisarin Venäjältä Kekkosen Suomeen 
Läsnä 21 veljeä, 7 rouvaa ja vierailijana Jyrki Taipale Tampere-Tammerfors rotaryklubista 
 

Helsinkiläinen eläkkeellä oleva filosofian maisteri Reijo Rautajoki kertoi romaanistaan 
Vaietut, jossa on inkeriläistytön tosipohjainen selviytymistarina tsaarin Venäjältä Kekkosen 
ajan Suomeen.  
Rautajoen romaani perustuu hänen äitinsä elämän tapahtumiin, joista äiti 
jaksoi kertoa pojalleen. 
 
 

10. viikkokokous 
15.9.2011 
Polven tekonivelleikkaus 
Läsnä 22 veljeä, kunniajäsen Martti Sirén, 10 rouvaa, kunniajäsenemme Martti Sirén ja Aarno Pastell 
Lempäälä-Havas rotaryklubista 
 

Tekonivelsairaala Coxan johtava ylilääkäri Teemu Moilanen piti kokouksessa alustuksen 

polven tekonivelleikkauksesta.  

Moilanen kertoi, että nivelrikko on tavallinen sairaus. Tekonivelkirurgia on yleistynyt viime 

vuosina runsaasti, koska väestö on vanhentunut, ylipaino on lisääntynyt ja ihmisten 

vaatimustaso on noussut. Tietysti myös lääketieteen kehittyessä tekonivelkirurgian tulokset 

ovat parantuneet. 

 
11. viikkokokous 
23.9.2011 
Vuosijuhla 
Läsnä 18 veljeä, suunnilleen saman verran rouvia sekä kutsuvieraat 

Kauden vuosijuhla vietettiin Marttilan pirtissä Aitolahdella. Rotarikööri lauloi syksyisiä lauluja 

ja Jari Hankela esitti stand-up-komiikkaa. 

Juhlaan oli kutsuttu myös Vuoden palvelijaksi valitun Lempäälän Pandat ry:n edustajat: 

seuran puheenjohtaja Suvi Ahtee ja sihteeri Kaisa Annala.  

 
12. viikkokokous 
29.9.2011 
Eduskuntavaalit 2011 ja presidentinvaalit 2012 
Läsnä 31 veljeä, kunniajäsen Martti Pakkanen ja 13 rouvaa  

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtaja Sami Borg esitelmöi kokouksessa aiheesta 

”Eduskuntavaalit 2011 ja presidentinvaalit 2012”. 
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Eduskuntavaalien tulos oli yllätyksellinen ja hallitusneuvotteluja hankaloittava. Sekä 

Perussuomalaisten kannatuksen kasvu että Keskustapuolueen kannatuksen romahdus olivat 

yllätyksiä. 

Tulevissa presidentinvaaleissa Borg piti Niinistöä selvänä ennakkosuosikkina – ja muita 

ehdokkaita haastajina. 

 

Lokakuu, ammattipalvelun kuukausi 

Läsnäolo 47,50 % 

 
13. viikkokokous 
6.10.2011 
Klubineuvottelu 
Läsnä 15 veljeä ja Jyrki Taipale Tampere-Tammerfors rotaryklubista 

Koska piirikuvernöörin vierailu oli siirtynyt joulukuulle, pidettiin 6. lokakuuta klubineuvottelu. 

Kokouksessa keskustelimme tavasta osallistua Kansalliseen End Polio Now teemapäivään. 

 
14. viikkokokous 
13.10.2011 
Vuosikokous 
Läsnä 18 veljeä ja kunniajäsen Martti Pakkanen 
 

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat varapresidentti Veli-Matti Lehikoisen 
toimiessa puheenjohtajana. 
 
Kokouksessa vastaanotimme klubiin myös uuden jäsenen, Tampereen Yliopistossa 

työskentelevän sosiologian professorin Pertti Ala-Suutarin. 

 
15. viikkokokous 
24.10.2011 
Valtakunnallinen POLIO+ -teemapäivä ja lipaskeräys 
 
 
16. viikkokokous 
28.10.2011 
Musikaaliretki Tampereen Työväenteatteriin 
Läsnä 18 veljeä, saman verran rouvia ja Aarno Pastell Lempäälä-Havas-klubista 

Syksyn teatteriretki suuntautui Tampereen Työväenteatteriin, jossa esitettiin Kálmánin 

operetti Mustalaisruhtinatar, jonka pääosissa vierailivat Johanna Rusanen-Kartano ja Pentti 

Hietanen. 
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Marraskuu, Rotarysäätiön kuukausi 

Läsnäolo 56 % 

17. viikkokokous 
3.11.2011  
Keijo Ojalan luokite-esitelmä 
Läsnä 25 veljeä, 3 rouvaa ja Jyrki Taipale Tampere-Tammerfors rotaryklubista 

Veli Keijo Ojala kertoi omasta urastaan ”savottamiehenä” metsäkoneiden myynnissä. 

Keijo Ojalan ura metsäkoneiden parissa alkoi vuonna 1990 Timberjackin huoltoinsinöörinä. 

Vuonna 1994 hän siirtyi Ponsselle aluemyyntipäälliköksi, vuonna 2010 Mateko Oy:n 

projektipäälliköksi ja aluejohtajaksi ja vuoden 2011 marraskuun alusta Logsetin kotimaan 

myynnin projektipäälliköksi. Hänen vastuualueenaan on Logsetin kotimaan myynnin 

kokonaisvaltainen kehittäminen ja myyntivastuu Etelä- ja Kaakkois-Suomen alueella.  

 
18. viikkokokous 
10.11.2011 
Antti Mäkisen, Anja Mikkolan sekä Esa ja Marjatta Seppälän Afrikan-matkakokemuksia 
Läsnä 23 veljeä ja 11 rouvaa 

Ennakkotiedoista poiketen kokouksessa ei kuultukaan Kaj Franckin tuotannosta vaan 

presidenttiparin ja Seppälöiden matkasta Etelä-Afrikkaan. Matka oli Suomen kuorma-

autoliiton opintomatka. Se kesti 12 päivää ja sinä aikana ehdittiin matkustaa linja-autolla 

1500 kilometriä. Linja-automatkat olivat olleet rattoisia. 

Matkalla tutustuttiin Johannesburgiin ja Swazimaahan sekä Durbaniin, joka on maan 

pääsatamakaupunki, ja myös rantalomakohde. Matkan ohjelma oli ollut niin tiivis, että 

auringonottoon oli kuitenkin jäänyt vain yksi päivä aikaa ja silloinkaan ei ollut aurinko 

paistanut. 

 
19. viikkokokous 
17.11.2011 
Suomalainen sarjakuva 100 vuotta 
Läsnä 20 veljeä ja 6 rouvaa 
 

Hannu Kesola kertoi suomalaisen sarjakuvan historiasta. 21.11.2011 tuli kuluneeksi 100 
vuotta ensimmäisen suomalaisen sarjakuvakirjan, Ilmari Vainion Professori Itikaisen 
tutkimusretken, ilmestymisestä. 

 
 
20. viikkokokous 
25.11.2011 
Pikkujoulu Knuutilan kartanon väenpirtissä Nokialla 
Läsnä 19 veljeä, 18 rouvaa ja Else Lintusaari 
 
 
 



Lempäälän rotaryklubi ry, toimintakertomus 2011-2012 
 Sivu 11 
 

Joulukuu, rotaryperheen kuukausi 

Läsnäolo 47 % 
 
 
21. viikkokokous 
1.12.2011 
Vaalikokous 
Läsnä 18 veljeä ja Matti Väre Tampere-Jussinkylä rotaryklubista 
 

Vaalikokouksessa valittiin virkailijat kaudelle 2012–2013. Kaikkein mielenkiintoisin lienee 
ollut Jorma Kunnaksen valinta tulevaksi – siis kauden 2013–2014 – presidentiksi. 

 
 
22. viikkokokous 
5.12.2011 
Isänmaallinen juhla Tampere-talossa 
Läsnä 7 veljeä ja saman verran rouvia 
 
 
23. viikkokokous 
15.12.2011 
Piirikuvernöörin vierailu 
Läsnä 22 veljeä, 8 rouvaa ja piirikuvernööri Kari Itkonen 
 

Piirikuvernööri Kari Itkonen kävi tarkastamassa klubimme ja kertomassa itsestään. 
 
 
24. viikkokokous 
19.12.2011 
Joulukirkko Vesilahdella 
 

Tällä kerralla valmistauduimme yhdessä Akaan rotariklubien ja Lempäälä-Havas-klubin 

kanssa joulun viettoon Vesilahden kirkossa järjestetyssä konsertissa, jossa Pertti Palm ja 

Anneli Kesola säestäjineen esittivät tuttuja joululauluja ja uuttakin musiikkia. Mukana oli 

myös kirkkoherra Harri Henttinen. Konsertin jälkeen nautimme vielä kahvit 

seurakuntatalolla. 

 

Tammikuu, rotarytietouden kuukausi 

Läsnäolo 42,61 % 

25. viikkokokous 
5.1.2012 
Itämaan tietäjät ja Betlehemin tähti 
Läsnä 13 veljeä, kunniajäsen Martti Pakkanen ja 4 rouvaa 
 

Loppiaisaattona sihteeri esitelmöi itäisen maan viisaista miehistä ja heitä johdattaneesta 
tähdestä. 
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26. viikkokokous 
19.1.2012 
Klubineuvottelu 
Läsnä 16 veljeä 
 
 
26. viikkokokous 
26.1.2012 
Helene Schjerfbeckin helmet 
Läsnä 14 veljeä ja 8 rouvaa 
 

Kalevi Kankaala kertoi taiteilija Helene Schjerfbeckistä, joka oli syntynyt 10.7.1862, joten 
hänen syntymästään tuli kesällä 2012 kuluneeksi 150 vuotta. 

 
27. viikkokokous 
27. – 28.1.2012 
24 tunnin hiihto 
Hiihtoon osallistui 20 hiihtäjää 

Perjantai-illasta lauantai-iltaan hiihdetty perinteinen kuntoilutapahtuma sai taas meidät 

rotaritkin viimeistään kaivamaan hiihtovälineet esille kesäsäilöistä. 

 

Helmikuu, maailman yhteisymmärryksen kuukausi 

Läsnäolo 48,57 % 

 
28. viikkokokous 
2.2.2012 
Lempäälän kunnan uusi ympäristöpäällikkö Tiia Levonmaa esittäytyi 
Läsnä 15 veljeä ja vaihto-oppilas Killian Renney 
 

Kirpeässä pakkassäässä oli kokoukseemme tullut esittäytymään Lempäälän uusi 

ympäristöpäällikkö ja entinen vaihto-oppilaamme Tiia Levonmaa. 

 
29. viikkokokous 
9.2.2012 
Tuomo Mäkelän luokite-esitelmä 
Läsnä 21 veljeä, vaihto-oppilas Killian Renney ja Jyrki Taipale Tampere-Tammerfors rotaryklubista. 

Veli Tuomo Mäkelä kertoi työstään automaatiokoneiden myyntityössä ITW Haloilan 

palveluksessa. Yrityksen liikevaihto on n. 33 miljoona euroa vuodessa ja henkilökuntaa on n. 

60 henkeä. ITWHaloila on osa ITWMima-konsernia, jolla on pääkonttori Luxemburgissa. 

Konserni on osa maailmanlaajuista Illinois Tool Works-yritystä, jolla on 61000 työntekijää 57 

maassa. 

ITW Haloilalla on automaatiokoneiden tehdas Maskussa ja 2 kalvotehdasta Irlannissa ja 1 

Belgiassa. Paperiteollisuus on pitkään ollut sen suurin sektori, mutta sen osuus on 
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pienenemässä. Tärkeimpänä alana ovat nykyisin lavapakkauksien automaattinen käsittely ja 

kiristekäärintä. 

 
30. viikkokokous 
16.2.2012 
Uusi vaihto-oppilas esittäytyy 
Läsnä 16 veljeä, 3 rouvaa ja vaihto-oppilas Killian Renney 
 

Tammikuussa olimme saaneet Australiasta Killian Renneyn vaihto-oppilaaksemme. 
Kokouksessa Killian kertoi itsestään, perheestään ja kotimaastaan. 

 
 
31. viikkokokous 
23.2.2012 
Ideaparkin emerituspormestari muistelee 
Läsnä 24 veljeä, 6 rouvaa ja vaihto-oppilas Killian Renney 
 

Lempäälässä syntyneen Eero Lehtisen elämästä oli ilmestynyt kirja Lehtisen ja Antero 
Korhosen yhteistyönä. Lehtinen kertoi kokouksessa mukaansatempaavalla tavallaan kirjasta 
ja elämästään pölynimurikauppiaana, Eetu-pellenä ja Ideaparkin pormestarina. 

 

 

Maaliskuu, luku- ja kirjoitustaidon kuukausi 

Läsnäolo 49,46 % 
 
 
32. viikkokokous 
1.3.2012 
Kansanmusiikki – rikkautemme 
Läsnä 12 veljeä, kunniajäsen Martti Pakkanen, 6 rouvaa ja vaihto-oppilas Killian Renney 
 

Suomen kansanmusiikkiliiton puheenjohtaja Antti Koiranen ja hänen puolisonsa Siru 
kertoivat henkilökohtaisesti omasta ja perheensä omistautumisesta suomalaiselle 
kansanmusiikille. 

 
33. viikkokokous 
8.3.2012 
Talvisodan päättyminen 
Läsnä 20 veljeä, 3 rouvaa, vaihto-oppilas Killian Renney ja Aarno Pastell Lempäälä- Havas rotaryklubista 
 

Kokouksessa kuultiin Seppo Soinin haastattelu, jonka oli tehnyt Jaakko Nurmesniemi. 
 

34. viikkokokous 
15.3.2012 
Aurinko- ja tuulienergiasta 
Läsnä 20 veljeä, 2 rouvaa ja Jyrki Taipale Tampere-Tammerfors rotaryklubista 
 

Aki Korpela esitelmöi aurinkosähköstä ja tuulivoimasta. 



Lempäälän rotaryklubi ry, toimintakertomus 2011-2012 
 Sivu 14 
 

35. viikkokokous 
22.3.2012 
Klubineuvottelu 
Läsnä 16 veljeä 
 
 
36. viikkokokous 
29.3.2012 
Yritysvierailu 
Läsnä 17 veljeä ja vaihto-oppilas Killian Renney 
 

Pääsimme tutustumaan Inex-partnersin tiloihin Marjamäessä. 
 

Huhtikuu, rotarylehtien kuukausi 

Läsnäolo 58,24 % 
 
 
37. viikkokokous 
3.4.2012 
Hiljaisen viikon tilaisuus 
Läsnä 15 veljeä, 14 rouvaa ja vaihto-oppilas Killian Renney 
 

Perinteiseen tapaan hiljennyimme hetken Akaan kirkossa yhdessä Akaan klubien ja 
Lempäälä-Havas-klubin kanssa. Paikallinen nuorten lauluryhmä lauloi. 

 
 
38. viikkokokous 
12.4.2012  
Vuoden palvelijan 2000 kuulumisia 
Läsnä 22 veljeä, 5 rouvaa ja vaihto-oppilas Killian Renney  

 
Leena Pyöräniemi, vuoden palvelija vuodelta 2000 sekä gambialainen Raam Faal perheineen 
olivat kertomassa kokouksessamme kuulumisiaan ja Gambiaan suuntautuvasta 
avustustyöstä. 

 
 
39. viikkokokous 
19.4.2012 
Jorma Lehtisen esitelmä 
Läsnä 23 veljeä, 4 rouvaa ja vaihto-oppilas Killian Renney 
 

Jorma Lehtinen kertoi korviin ja kuulemiseen liittyvistä lääketieteellisistä asioista. 
 
 
40. viikkokokous 
30.4.2012 
Vappujuhla 
Läsnä 19 veljeä, kunniajäsen Martti Pakkanen ja 19 rouvaa 
 

Otimme Vappua vastaan Lempäälän työväentalolla perinteisin menoin. 
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Toukokuu 

Läsnäolo 63,10 % 
 
 
41. viikkokokous 
3.5.2012 
Klubineuvottelu 
Läsnä 18 veljeä 
 
42. viikkokokous 
10.5.2012 
Historiallisten suurkaupunkien saastuminen 
Läsnä 17 veljeä, kunniajäsen Martti Pakkanen, 6 rouvaa, vaihto-oppilas Killian Renney ja Heikki Miettinen 
Lempäälä-Havas rotaryklubista 
 

Rovasti Heikki Miettinen kertoi ympäristön saastumisesta ja siitä aiheutuvista ongelmista 
erityisesti suurkaupungeissa. 

 
43. viikkokokous 
31.5.2012 
Lempäälän vanha pappila 
Läsnä 22 veljeä, kunniajäsen Martti Pakkanen, 14 rouvaa ja vaihto-oppilas Killian Renney 
 

Olimme tutustumassa vasta kunnostettuun Lempäälän vanhaan pappilaan. 
 

Kesäkuu, Rotaryn harrastus- ja ammattiryhmien kuukausi 

Läsnäolo 57,56 % 
 
44. viikkokokous 
7.6.2012 
Klubineuvottelu 
Läsnä 16 veljeä 

Klubineuvottelussa suunniteltiin alkaneen kesän Kuokkalankosken markkinoita. 
 
 
45. viikkokokous 
14.6.2012 
Tutustuminen Frickin arboretumiin Kangasalla 
 
Läsnä 17 veljeä ja 18 rouvaa 
 
46. viikkokokous 
28.6.2012 
Vaihtokokous 
 
Läsnä 24 veljeä, 20 rouvaa, Else Lintusaari, lähtevän vaihto-oppilaan Ada Niemisen perhe sekä viulunsoittaja 
Venla Keskinen 
 

Kauden viimeisessä kokouksessa kauden virkailijat luovuttivat tunnuksensa ja salkkunsa 
seuraajilleen. Ruoka oli maukasta ja ohjelma arvokasta.  


