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TUUSULAN ROTARYKLUBIN TOIMINTAKERTOMUS 

ROTARYVUODELLE 2014-2015 
 
1. Toimintavuosi 

Vuosi oli Tuusulan Rotaryklubin 44. toimintavuosi. Viikkokokouspaikkana oli kokoushotelli 

Gustavelund. 

 

2. Klubin hallinto 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2014-2015 oli seuraava : 

Tehtävä Hallitus 2014 - 2015 Hallitus ry 2014 - 2015 

Presidentti:   Ilkka Ertimo  Ilkka Ertimo 

1. varapresidentti:  Markku Ilvesmäki Veli-Erkki Wäre 

2. varapresidentti:  Matias Korkiavuori Matias Korkiavuori 

Edellisen Rotaryvuoden presidentti:  Juha Laine-Ylijoki Juha Laine-Ylijoki 

1. sihteeri:  Harri Lipasti Harri Lipasti 

2. sihteeri:  Pentti Vuori Pentti Vuori 

1. klubimestari:  Asta Juntunen Asta Juntunen 

2. klubimestari:  Jari Haavisto Tuula Kock 

3. klubimestari:  Tuula Kock Klaus Winqvist 

Rahastonhoitaja:  Risto Rämö Risto Rämö 

Nuorisovaihtoasiamies:   Ilkka Mäkinen  Ilkka Mäkinen 

Ass. Nuorisovaihtoasiamies:  Ulla Rosenqvist Ulla Rosenqvist 

IT-vastaava:  Antti Havulinna Antti Havulinna 

 Rotarysäätiöasiamies: Raimo Virtanen Raimo Virtanen 

Ass. Rotarysäätiöasiamies: J-P Pentikäinen J-P Pentikäinen 

Klubin tiedottaja: Matias Korkiavuori  Matias Korkiavuori 

   

 Hallituksen jäsen  

   

 Toimihenkilö  
 
Klubin hallitus kokoontui Rotaryvuonna 9 kertaa.  

 

Klubin vuosi/vaalikokous pidettiin 26.11.2014 Gustavelundissa. Kokous oli erityisen merkittävä, 

sillä siinä päätettiin Tuusulan Rotaryklubi ry:n perustamisesta ja nykyisen rekisteröimättömän 

klubin toimintojen, hallinnon, kiinteän ja irtaimen omaisuuden, sitoumusten, vastuiden ja 

velvoitteiden, rahavarojen ja jäsenistön siirtymisestä perustettavaan Tuusulan Rotaryklubi ry:hyn. 

Tuusulan Rotaryklubi ry:n perustajajäseniksi nimettiin Tuusulan Rotaryklubin perustajajäsenet 

Raimo Manneri ja Jaakko Pentikäinen sekä rekisteröintiprosessin toteutuksesta vastanneet past 

presidentti Juha Laine-Ylijoki ja presidentti Ilkka Ertimo. Kokouksessa hyväksyttiin Tuusulan 

Rotaryklubi ry:n säännöt ja toimintaohje (liitteet 1 ja 2) ja päätettiin valtuuttaa hallitus 

toteuttamaan Tuusulan Rotaryklubin rekisteröiminen ry:ksi siihen liittyvine toimenpiteineen. Uudet 

säännöt päätettiin ottaa käyttöön välittömästi. Koska hallitukseen voi kuulua uusien sääntöjen 
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mukaisesti vain 10 henkilöä, II-klubimestari ja IT-vastaava ovat uudessa hallituksessa 

toimihenkilöinä samoin kuin II-klubimestari, avustavat nuoriso- ja rotarysäätiöasiamiehet sekä 

klubin tiedottaja. Kaikilla toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänestysoikeutta 

hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokoonpanoa jouduttiin muutoinkin muuttamaan, sillä RV 

2015 – 2016 presidentti Markku Ilvesmäki ei voinut ottaa vastuulleen presidentin tehtävää, RV 

2016 – 2017 presidentti Harri Lipasti joutuu työtehtävien vuoksi siirtämään presidenttiyttään 

vuodelle 2017 – 2018 ja II-klubimestari Jari Haavisto luopuu tehtävästään. Kun hätä on suuri, on 

apukin lähellä. Past presidentti Juha Laine-Ylijoki ottaa jo kolmannen kerran presidentin vastuun 

harteilleen RV 2015 – 2016 ja jo kerran Kotkan Rotaryklubin presidenttinä toiminut Veli-Erkki 

Wäre, toimii presidenttinä RV 2016 – 2017. II klubimestariksi Jari Haaviston tilalle tulee III 

klubimestari Tuula Kock. III klubimestariksi nimitettiin Klaus Winqvist. Tavoitteena on, että III 

klubimestarin tehtävää hoitaa työelämän jättänyt sisko tai veli, koska työssäkäyvä klubimestari ei 

aina kokouksiin pääse.  

 

Klubin ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen kevätkokous pidettiin Gustavelundissa 

20.5.2015. Paikalla oli vain 7 klubimme jäsentä ja vaihto-oppilas Jannika Flum. Kokouksessa 

hyväksyttiin vuoden 2015 – 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätettiin pitää klubin 

jäsenmaksut ennallaan (2 x 80 € + 2 x 20 € erityisnuoret projektiin).    

 

 
3. Jäsenistö 

Rotaryvuoden alussa klubiin kuului 47 jäsentä ja vuoden päättyessä jäseniä oli 48. 

Rotaryvuoden alun lukuihin sisältyy perustajajäsenemme ja klubimme ainoa kunniajäsen Jaakko 

Pentikäinen, joka siirtyi ajasta ikuisuuteen 20.5.2015. Uusia jäseniä klubiimme tuli 2, yksi sisko ja 

yksi veli. Naisjäsenten lukumäärä klubissamme on nyt 6 ja miesjäsenten 42. 

Klubin 23. PHF-arvo myönnettiin ja luovutettiin Ilkka Ertimolle kevään ketjunvaihdossa. 

 
4. Klubikokoukset 

Kokousten lukumäärä syyskaudella oli 21 ja kevätkaudella 24, yhteensä 45 kokousta. 

Jatkoimme tiivistä yhteistyötä Tuusula-Hyrylä klubin kanssa tavoitteena nimekkäiden esiintyjien ja 

suuremman kuulijakunnan saaminen viikkokokouksiin. Järjestimme syksyllä 7 ja keväällä 10 

yhteiskokousta. Samalla lisäsimme avec `ien mahdollisuutta osallistua kokouksiin. Avec kokouksia 

oli syksyllä 11 ja keväällä 14 kappaletta. Klubimme järjesti myös 2 varsinaista Intercity-kokousta. 

Kummassakin IC-kokouksissa oli läsnä liki 100 kuulijaa. Myös Rotarypäivän tapahtuma 23.2.2015 

muuttui Intercity kokoukseksi kun molempien Tuusulan klubien lisäksi myös Keravan RK osallistui 

tapahtumaan.  

 

DG Birger Stjernberg ja ADG Matti Taipale vierailivat klubissamme 17.9. Rakentava ja positiivinen 

palaute lämmitti mieltämme. 

 

Omien jäsenten sekä vierailijoiden pitämät esitykset olivat poikkeuksetta mielenkiintoisia ja 

ajatuksia herättäviä. Seuraavat klubikokoukset on silti syytä erikseen mainita: 

  

• 3.9. kuulimme johtaja Jaakko Kianderin (Ilmarinen) kiintoisan esitelmän Suomen 

kansantaloudesta.  

• 10.10. tutustuimme Sanna Kervisen johdolla Yle 1:n TV-studioon ja kävimme seuraamassa 

Uutisvuodon nauhoitusta. 

• Pääsimme tutustumaan sekä Arktisen että Antarktiksen maailman saloihin. Keravan 

kaupunginjohtaja Petri Härkönen kertoi meille vaelluksistaan Grönlannissa, joista 

ensimmäinen oli päättyä todella onnettomasti huonoista sääolosuhteista johtuen. Veli 

Pekka Holma kertoi meille toisesta matkastaan Etelämantereelle.  

• 22.10. Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen ja Tuusulan kunnanjohtaja Hannu 

Joensivu kertoivat näkemyksiään kuntarakennemuutoksista kotiseudullamme. Kokous oli 

IC-kokous, jossa paikalla olivat kaikki Tuusulan ja Järvenpään RK:t. 

• 12.11. EU-suurlähettiläs Erkka Kosonen kertoi meille mitä tapahtuu EU:ssa 

• 19.11. Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma kertoi meille siitä, mitä kuuluu 
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evankelisluterilaiselle kirkolle Suomessa.  

• Ehkä kerronnaltaan laadukkaimman esityksen kuulimme 10.12., kun VTM Risto Piekka 

kertoi meille Elias Lönnrotin merkityksestä ja vaikutuksesta Suomeen ja suomalaisiin. 

• Pikkujoulujuhlaa vietimme Gustavelundissa 18.12. yhdessä Tuusula-Hyrylä klubin kanssa. 

• Sekä poliisien että puolustusvoimien maailmaan tutustuimme 29.1. ja 12.3. pidetyissä 

esityksissä. Rikosylikonstaapeli Pasi hyyryläinen kertoi meille Keski-Uudenmaan 

poliisilaitoksen toiminnasta ja eversti Jyrki Heinonen esityksessään ”Asento 2015” 

puolustusvoimien uudistuksista. 

• 18.3. kuulimme ministeri Jan Vapaavuoren kiintoisan esityksen Suomen talouden 

näkymistä. Kokous oli 2. IC-kokous jossa paikalla 5 klubia Tuusulasta, Järvenpäästä ja 

keravalta. 

• 9.4. kuulimme EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäisen esityksen ”kuuluuko Suomen ääni 

EU:ssa”. 

• Tutustuimme myös monipuolisesti alueelliseen museotarjontaan, sillä vierailimme IT-

museolla, Lottamuseolla, Villa Kokkosessa ja Hyvinkään rautatiemuseossa kevään 2015 

aikana. 

• Omaa tai miltei omaa ”tuotantoa” olivat Pekka Holman esityksen lisäksi veli Markku 

Riistaman esitys Sierra Leonesta ja Ebolasta, veli Antti Havulinnan esitys 

kyberturvallisuudesta” , Tuula Kockin, Veli-Erkki Wäreen, Saija Ylitalon ja Timo Tähtisen 

EGO-esitelmät sekä Riku Ertimon esitys ”Nokia verkottuu” 

• Saunailta pidettiin 10.6. Krapin savusaunalla. 

• Ketjunvaihto, jossa Ilkka Ertimo luovutti käädyt seuraajalleen Juha Laine-Ylijoelle 

(presidenttinä kolmatta kertaa!) pidettiin Gustavelundissa arvokkaissa tunnelmissa 17.6.    

 

Muu ohjelma 

 

Osallistuimme Rotarytilaisuuksiin seuraavasti: 

• Piirineuvottelu presidentti ja Pentti Vuori 

• Pre-PETS  Juha Laine-Ylijoki, Pentti Vuori, Ilkka Ertimo piti esitelmän presidentin 

tehtävistä 

• PETS   Pentti Vuori 

• Rotarysäätiöristeily Raimo Virtanen 

• Piirikokous   presidentti ja Ulla Rosenqvist 

 
5. Muu Toiminta 

 

Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret eli valistuneemmin ”erityisnuoret” projektia jatkettiin Tuusulan 

seura- kunnan kanssa. Näitä erityisnuorten tapaamisia oli kaikkiaan 5 ja niissä klubimme edustaja 

oli Ilkka Ertimo. Yhteistyö laajeni seurakunnan toiveesta siten, että osassa tapahtumia oli mukana 

myös tavanomaiseen nuorisotyöhön osallistuvia nuoria. Nämä tapaamiset, joissa teemana oli 

”Yhdessä kokkaaminen”, järjestettiin kaksi kertaa Jokelassa. Nuoria oli mukana molemmissa 

tapahtumissa parisen kymmentä, me Rotarit hankimme tarvikkeet ja yhdessä pääasiassa nuorten 

toimesta kokkailtiin. Tapahtumissa oli meiltä mukana Ulla Rosenqvist, ikään kuin lainassa 

Järvenpään RK:sta Risto Rämön puoliso Marjaana ja Ilkka Ertimo. Oma tapahtumansa oli myös 

Petra Niemen talon heinäseiväsaitatalkoot, jossa meiltä mukana Juha Laine-Ylijoki, Klaus Winqvist 

ja Ilkka Ertimo.   Jatkosuunnitelmat ovat olemassa myös tulevalle rotaryvuodelle ja mukaan 

tarvitaan vielä lisää klubimme jäseniä. 

 

Vuoden budjetoitu PHF-arvon hankinta toteutettiin tukemalla Pasilan Rotaryklubin Namibia Global 

Grant hanketta, jolla rahoitetaan Namibialaisten opiskelua Suomessa. Osallistuimme yhteen 

budjetin ulkopuoliseen piirin järjestämään projektiin, jossa tuimme Nepalin maanjäristyksen 

uhreja hankkimalla osuuden Shelter-boxista. Järjestimme lokakuussa Polio Plus-keräyksen K-

kauppa Hyrrässä, keruutuotto oli 337,25 €.  

 

Yhdessä Tuusula-Hyrylä klubin kanssa lahjoitimme asumis- ja päihdepalveluita tarjoavan 

Mutterimajan asukkaille potkupyörän, jonka avulla asukkaiden päivittäisten asioiden hoito 
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helpottuu. Pyyntö apuun tuli Mutterimajan henkilökunnalta. Majalla järjestetyssä 

luovutustilaisuudessa totesimme pyörän tulleen todelliseen tarpeeseen.  

 

Keravan Rotaryklubin täyttäessä 50 vuotta annoimme syntymäpäivälahjana avustuksen 

käytettäväksi klubin omaan paikallisprojektiin. Osallistuimme myös Järvenpään Rotaryklubin 60-

vuotisjuhlaseminaariin 4.3., onnekkaasti sille päivälle suunniteltu Juhana Vartiaisen esitys 

peruuntui. Osallistuimme myös Härmän Ratissa järjestettyyn juhlaan, ja lahjaksi annoimme 

presidentin käätyjen kunnostuksen, jonka Sanna talkootyönä toteutti.   

 

Klubimme edustajat Matias Korkiavuori, Harri Lipasti ja Ilkka Ertimo osallistuivat Rantasalmen 

klubin pyynnöstä lounastapaamiseen Gustavelundissa. Mukana oli myös Juvan ja Savonlinnan 

klubien edustajia. Isännät jakautuivat lounaalla kolmeen eri pöytään vaihtamaan kuulumisia ja 

kokemuksia. Presidentti vei vieraat lounaan jälkeen Tuusulanjärven rantaan ja kertoi vieraille 

Tuusulasta, Tuusulanjärvestä ja Tuusulan Rotaryklubista veli Matiaksen täydentäessä kerrontaa. 

 

Klubimme jäsenen Sanna Kervisen yritys Rianno Communications sai Rotary Internationalilta 

oikeuden rotarytuotteiden myyntiin Suomessa. Osin tämänkin johdosta klubimme sekä täydensi 

rotarytuotevarantoaan että hankki presidentin, past presidentin ja sihteerin merkit kiertoon 

klubissamme. hankimme myös 3 kpl reunapunoksellisia standaareja. Sanna Kervinen kunnosti, 

kiillotti ja täydensi Presidentin käädyt talkoohengessä uuttakin ehommaksi.   

 

Klubillamme oli tänä vuonna vuoro vastaanottaa vaihto-oppilas. Tämän vuoden pirteä ja aktiivinen 

vaihto-oppilaamme Jannika Flum tuli Saksasta. Jannika osallistui suurimpaan osaan klubimme 

viikkokokouksista. Vaihto-oppilasvuotensa lopuksi Jannika piti erinomaisen esityksen vaihto-

oppilasvuodestaan Tuusulassa hyvällä Suomen kielellä. 

 

6. Järjestysmuoto, vuosimaksut, läsnäolo ja tiedottaminen 

 

Uudet säännöt ja niitä tukevat toimintaohjeet hyväksyttiin syyskokouksessa 29.11.2014 ja 

Klubimme rekisteröitiin ry:ksi 20.1.2015. 

 

Vuosimaksuna on peritty 2x80 € ja sen lisäksi keräsimme 2x20 € Tuusulan syrjäytymisvaarassa 

olevien nuorten auttamiseksi. 

Vuoden aikana perittiin ruokailumaksuna 15 € / ateria, josta 1,5 € kohdentui viinipulloarpaan. 

 

Kauden päättyessä klubin talous oli kunnossa joskin, osin hankinnoista, osin ennakoimattomista 

avustuksista ja osin käyttäjäystävällisestä tapahtumahinnoittelusta johtuen, vuoden tulos on 

selvästi alijäämäinen. 

 

Jäsenten läsnäolo pitää edelleenkin raportoida kuukausittain piirille. Läsnäoloa voidaan pitää 

vähintäänkin tyydyttävänä, sillä koko rotaryvuoden läsnäoloprosentti oli 61,1 %. Matalin 

kuukausittainen läsnäolo% oli 41,5 ja korkein 81,6%.   

 

Presidentti lähetti jokaista kokousta edeltävänä maanantaina sähköpostitse tiedotteen, jossa 

kerrottiin seuraavan kokouksen esitelmästä ja sen esittäjästä sekä kerrottiin tiivisteltynä edellisen 

kokouksen anti. Veli Amia presidentti informoi kokouksista viikoittain puhelimitse. 

 

 

Tuusulassa 24.11.2015 

 

 

Ilkka Ertimo 

past presidentti 
 

 


