
 
 

Tuusulan Rotaryklubi ry:n toimintakertomus 

 rotaryvuosi 2018 – 2019  
 

 

1. Teemat ja toiminnalliset tavoitteet 

 

Rotary International –presidentin Barry Rassin teema kaudelle 2018 – 2019 

oli “ole innostaja”. 

 

Rotarypiirin 1420 strategiset aloitteet kaudelle 2016 – 2020 ovat olleet 

1. Klubitoiminnan uudistaminen – klubi- ja jäsentyytyväisyyden lisääminen, 

2. Brändin ja näkyvyyden kehittäminen jäsenmäärän lisäämiseksi, 

3. Rotarijohtamisen kehittäminen.   

 

Tuusulan Rotaryklubi ry:n toiminnalliset tavoitteet kaudelle 2018 - 2019 

olivat: 

• varmistaa laadukas ja kiinnostava viikko-ohjelma ja muu yhteinen tekemi-

nen, joka aktivoi jäseniämme osallistumaan 

• jatkaa IC-kokouksia yhteistyössä Järvenpään ja Keravan klubien kanssa 

• valmistella ja kokeilla uusia toimintatapoja viikkokokouksissamme ja 

muussa toiminnassamme klubin toiminnan ja jäsenistön innostamiseksi ja 

uudistumisen varmistamiseksi    

• vakiinnuttaa ja edelleen kehittää sähköisten järjestelmien käyttöä, kuten 

klubin nettisivut ja facebook-sivusto 

• osallistua Rotaract-toiminnan seudulliseen käynnistämiseen. 

 

Noudatimme ”Ole innostaja” -teemaa toiminnassa ja ohjelmassa. Klubitoimintaa 

uudistimme tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja avaamalla klubiko-

kouksia suurelle yleisölle: mm. Marko Röhrin elokuvailta yhteistyössä Hotelli Gus-

tavelundin sekä Tuusulan kunnan kulttuuritoimen kanssa ja lakimies Ilkka Salmi-

sen luento ”Älä anna huijarin huijata” yhteistyössä Kuluttajaliiton ja Keski-Uuden-

maan Kuluttajayhdistyksen kanssa. Keväällä järjestimme retken Viroon, jossa vie-

railimme mm. Tallinn-Reval -rotaryklubilla. 

 

IC-kokoukset onnistuivat suunnitellusti ja jäsenistö osallistui aktiivisesti myös Jär-

venpään ja Keravan klubien järjestämiin kokouksiin. 

 



Klubin nettisivuja ja Facebook-sivustoa ylläpidimme ja päivitimme viikoittain. 

 

Rotaract-toiminta ei käynnistynyt, mutta valmistelimme asiaa edelleen Keski-Uu-

denmaan rotaryklubien kanssa. 

 

2. Toimintavuosi 

 

Kulunut kausi oli Tuusulan Rotaryklubi ry:n 48. toimintavuosi. Kokouspaikkana oli 

Hotelli Gustavelund ja viikoittainen kokousaika oli keskiviikko klo 17.30.  

 

Sääntömääräinen vuosikokous oli 24.10.2018, kevätkokous 15.5.2019 ja ylimää-

räinen kevätkokous 29.5.2019. 

 

3. Klubin hallitus 

 

Klubin hallitus 2018-2019: 

Juntunen Asta,   presidentti 

Pentikäinen Jukka-Pekka,  tuleva presidentti 

Kervinen Sanna,   varapresidentti 

Lipasti Harri,   edellinen presidentti 

Herttua Jaan,   sihteeri 

Salminen Kari,  2. sihteeri 

Juntunen Olavi,   1. klubimestari 

Untamo Lauri,   rahastonhoitaja 

Rosenqvist Ulla,   nuorisovaihtoasiamies 

 

Klubin toimihenkilöt 2018-2019 (läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouk-

sissa): 

Hietaniemi Tapio,  2. klubimestari 

Winqvist Klaus,  3. klubimestari 

Åvall Laura,  avustava nuorisovaihtoasiamies 

Ertimo Ilkka,  nuorisoprojektivastaava 

Tähtinen Timo,  Rotarysäätiön asiamies 

Havulinna Antti,  IT-vastaava 

 

4. Jäsenistö 

 

Klubin jäsenmäärä oli kauden alkaessa 49, 45 miestä ja 4 naista sekä yksi kunnia-

jäsen. Kauden päättyessä 31.7.2019 jäsenmäärä oli 47, joista miehiä 43 ja naisia 

4 sekä yksi kunniajäsen. Rotaryvuoden aikana kolme jäsentä erosi klubista ja 

kunniajäsen Aimo Heinaro menehtyi. Uusia jäseniä liittyi kaksi. Klubin kunniajäse-

neksi kutsuimme klubin pitkäaikaisen ja ansioituneen jäsenen Juha Laine-Ylijoen. 

Kunniajäsenmerkki ojennettiin klubin ketjujenvaihtotilaisuudessa 12.6.2019. 

 



5. Viikkokokoukset ja muut tapahtumat 

 

Toiminnan ydin oli edelleen viikkokokoukset. Intercity-kokoukset Järvenpään ja 

Keravan klubien kanssa olivat myös olennainen osa toimintaa. 

 

Viikkokokouksia oli syyskaudella 19 kertaa ja kevätkaudella 20 kertaa. Hallitus ko-

koontui yhdeksän kertaa. 

 

Kokousaiheina olivat mm. elämän tarkoitus, esineiden internet, ilmastonsuojelu, 

kulttuuri, Suomen koululaitos, verotus ja 5G. Yritysvierailu tehtiin Hetznerin data-

keskukseen ja teatterikäynnit Krapin kesäteatteriin (Pokka pitää) ja Järvenpään 

kellariteatteriin (Eikä yksikään pelastunut!). Kauden 2018-2019 ohjelma liitteenä. 

 

Klubikokoukset olivat avec-tilaisuuksia.  

 

Suunniteltua saunailtaa keväällä 2019 emme järjestäneet, vaan pääsimme kult-

tuuriretkelle Tuusulanjärvelle uuden jäsenemme Juha Jäntin opastuksella. 

 

6. Palveluprojektit ja hankkeet 

 

Nuorisovaihto  

 

Rotarykaudella 2018-2019 emme lähettäneet emmekä vastaanottaneet vaihto-op-

pilaita.  

 

Paikalliset projektit 

 

Jatkoimme Tuusulan seurakunnan kanssa ”erityisnuoret” –projektia. Tapasimme 

nuoria kuusi kertaa toimintavuoden aikana ja osallistujia oli 2-3 nuorta / tapaami-

nen. Järjestimme myös kaksi kokkausiltaa seurakunnan nuorten kanssa; osallistu-

jia oli noin 40 / kerta ja rotareita mukana 5-8 / kerta. 

 

Kävimme keskustelua Tuusulan kunnan kohdennetun nuorisotyön kanssa mahdol-

lisista yhteistyön muodoista, mutta mitään konkreettista ei käynnistynyt. 

 

Tuimme Koulutus elämään –säätiön toimintaa Tuusulan alueella. 

 

Lahjoitimme Riihikodolle viisi lämpöpussia pyörätuolissa ulkoilevien käyttöön. 

 

Martti Ahtisaari –koulu projekti 

 

Jatkoimme tukeamme Martti Ahtisaari -koulu projektille. Hankkeessa on mukana 

Tuusulan lisäksi usea piirin 1420 klubi. Hankkeessa on määritelty yhteistyökoulut 



Namibiassa ja sovittu opettajien ohjelmasta, tavoitteista, raportoinnista ja tulok-

sellisuuden arvioinnista. Namibian Windhoekin Rotaryklubi on sitoutunut yhteis-

työkumppaniksi.   

 

Suomen Rotaryn lääkäripankki 

 

Osallistuimme Suomen Rotaryn Lääkäripankin rahoittamiseen piirimaksun yhtey-

dessä kerättävällä maksulla. 

 

Polio Plus 

 

Jatkoimme mukana Polio Plus –projektissa. 

 

7. Stipendit 

 

Jaoimme keväällä 2019 stipendejä Tuusulan viidelle yläkoululle, yhteensä 250 €. 

 

8. Johtajuuden kehittäminen 

 

Uudet virkailijat osallistuivat keväällä 2019 piirin PrePETS ja PETS –koulutuksiin. 

Laajennetulla hallitustyöskentelyllä vahvistimme myös toimijoiden osaamista ja 

mahdollisuuksia siirtyä klubissa uusiin tehtäviin.  

 

9. Klubin julkisuuskuva ja tiedottaminen 

 

Kehitimme klubin netti- ja facebook –sivustoja. Keski-Uusimaa -lehdessä julkais-

tiin artikkeli klubin ensimmäisestä naispresidentistä ja elokuvaillasta sekä presi-

dentin mielipidekirjoitus ”Nuoria kannattaa tukea”. Rotary Norden -lehdessä jul-

kaistiin artikkeli elokuvatuottaja Marko Röhrin elokuvaillasta. Kokousten avaami-

nen suurelle yleisölle toi omalta osaltaan rotarytoimintaa tutuksi Tuusulan alu-

eella. 

 

10. Sisäinen viestintä 

 

Tiedotimme klubin jäsenille kokouksista ja muista tapahtumista viikoittain. Vies-

tintään käytimme sähköpostia, nettisivuja ja Facebookia. 

 

Kuvernöörin, Suomen Rotaryn ja Rotary Internationalin tiedotteet jaoimme jäse-

nistölle sähköpostitse.  

 

11. Juhlavuoteen valmistautuminen 

 

Tuusulan Rotaryklubi täyttää 50 vuotta vuonna 2021. Käynnistimme juhlavuoteen 

valmistautumisen käynnistämällä historiikin kokoamisen, josta vastaavat Risto 



Lemmelä ja Risto Sirola. Juhlakomitean puheenjohtajaksi nimesimme Sanna Ker-

visen.  

 

12. Toiminnan arviointi ja uudistaminen 

 

Arvioimme toimintaa säännöllisesti klubikokousten ja hallitusten kokousten yhtey-

dessä. Aiemmin suunniteltua puhelinkyselyä jäsenistölle emme toteuttaneet, vaan 

pyrimme innostamaan jäseniä mukaan toimintaan luonnollisten tapaamisten ja 

keskustelujen yhteydessä. 

 

13. Talous 

 

Tuusulan Rotaryklubi ry:n toiminnan tulos oli 141,26 € alijäämäinen tilikaudella 

2018-2019. 

Jäsenmaksuna perittiin 2x100 € / vuosi / jäsen. Viikkokokousten ateriamaksu oli 

14 €. 

 

 

 

Tuusulassa 29. lokakuuta 2019 

 

 

Asta Juntunen 

Presidentti 2018-2019 

Tuusulan Rotaryklubi ry 

  


