
Rotaryvuosi 1975–76, presidentti Sakari Rusama 
 

Presidentti Sakari Rusaman kausi oli sotilaallisen täsmällistä. Jokainen tiesi tarkkaan, mitä Eversti tahtoi ja 

toimi sen mukaisesti. Presidentin pöydälle hankittiin soittokello. Se ilmoitti kokouksen alkamisesta ja patisti 

innokkaimmatkin keskustelijat "ruotuun". Klubikokouksen ajankäyttö oli tarkoin määritelty yhdeksi tunniksi 

ja 15 minuutiksi. Ruokailun osuus oli 35 min., virkailijoiden tiedotuksiin kului 10, esitelmään 15 ja 

keskusteluun 15 minuuttia. 

Sotilaallinen oli myös govemor Niilo Visapää. Hän viihtyi hyvin klubissa ja Tuusulassa, koska oli nuorempana 

ollut Rusutjärvellä metsätöissä. Käydessään "kylässä" meillä hän määritteli, että toimintavuonna ei ole 

mitään erityistä projektia. Kaksi teemaa riittää; "Ihmisen arvostaminen" ja "Rotari voi sanoa vain kerran - 

ei!" 

Veli Sakari oli sotilaallisten ominaisuuksiensa lisäksi historioitsija. Lähes jokainen kokous oli jonkin tärkeän 

tapahtuman "muistojuhla". Kerran oli kulunut 200 vuotta kuninkaallisesta julistuksesta "Joutilaat miehet 

töihin!" Joskus oli mennyt aikaa 197 v. Engelin syntymästä tai 148 v. Suomen suurimmasta - Turun 

kaupungin - palosta. Eräs kokous osui pastori Runebergin päiväksi. 

Toimintavuoteen mahtui sekä pientä että huomattavaa rotarytapahtumaa. Taistelukoulun 

savusaunakokouksessa majuri Sampo Ahto kertoili kenraali Paavo Talvelasta. Sibeliusjuhlassa Järvenpään 

Vilho Laine-Yli joki kävi valottamassa säveltäjämestarimme vaiheita veljen henkilääkäriajoilta. 

Naapurikaupunkiin perustettiin uusi Yli-Keravan rotaryklubi kokeneen Erkki Isomäen johdolla. Pistäydyttiin 

"visiitillä" Tuusulan toisen Lions Clubin charter-juhlassa. Koettiin "iloinen perhetapahtuma" 31. 1. 1976, IW-

sisartemme charter juhla. Urho Kekkosella oli syyskuussa 75-vuotispäivä, mikä huomioitiin. Valittiin uusi 

eduskunta, jonne klubimme "lähetti edustajansa" Tauno Valon. Stipendiaatti Erpo Heikkilä lähetteli 

kirjeitään "Rapakon takaa". Matti Kostiainen toi terveisiä Tallinnan nuorisoregatasta, Matti Korppi-

Tommola kirkkojen maailmanneuvoston kokouksesta Nairobista. Veli Puustjärvi kertoi vaikutelmiaan Länsi-

Kanadasta ja lentäjäveli Kimmo Haaramo lukuisilta "maailman ympärysmatkoiltaan." Kävimme 

tutustumassa Vantaan lentoaseman turvallisuustoimiin. Se alkoi Vip-huoneesta, jonka läpi "kaikki muutkin 

merkittävät vieraat kulkivat!" Tutustuttiin Keski-Uusimaan lehtitaloon, Tikkurilan väritehtaisiin, Palomexiin 

sekä Autonovoon. 

Vierailuesitelmän Sibeliusrahaston vaiheesta esitti ylitarkastaja Pentti Takala. Hartaina kuuntelimme veli 

Iharvaaran aikaisemman työpaikan konsulttitehtävistä ego-esitelmän puitteissa. Hän olisi kerran saanut 

erään etelä-afrikkalaisen valtion vallankumouksen suunnittelun, mutta ei tullut silloin ottaneeksi vastaan! 

Vaikka vuosi 1975 alkoi omassa maassa laman merkeissä, tärkein tapahtuma Suomessa oli kuitenkin 

kansainvälinen. Niinpä presidentti saattoi eräässä kesäpalaverissa todeta, että "meeting" sattui samaan 

aikaan kuin toinen merkittävä kokous - Etyk. Veljet saivat esitelmien muodossa seurata tuon huomattavan 

kansainvälisen tapahtuman turvatoimia ja arvioita Etykin vaikutuksesta maailmanpolitiikkaan. Veli Kai 

Mannerheimo selosti USA:n presidentin pojan vierailua Tuusulassa. Veli Matti Wikman teki selkoa 

presidentti Titon auton vaiherikkaasta kuljetuksesta lentoteitse Helsinkiin ja auton lasien rikkoontumisen 

aiheuttamista ongelmista. 

Seurasimme tiiviisti myös tuusulalaisten rallicrossareitten kansainvälistä menestystä. Huomioitiin veli 

Kostiaisen mainetta saavuttanut "perhepurjehdusmatka" Ranskaan ja Jugoslaviaan. Laivakokoukseksi 

suunniteltu piirikokous jouduttiin veljien pettymykseksi siirtämään merenkulkulakon vuoksi 

maankamaralle. 



Rotaryvuonna järjestö oli kasvanut 800 000:een, viimeksi 400 klubin vuosivauhdilla. Rotaryvuosi päättyi 

loistavasti Englannin kuningattaren vierailuun Suomessa, vaikka "ei hän ehtinyt klubissamme poiketakaan!" 
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