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Tuusulan Rotaryklubi ry:n toimintakertomus 
     rotaryvuosi  2016 – 2017   

 
1. Teemat ja toimintalinjat 

 
Rotary Internationalin presidentin, John F. Germ´n teema  toimintavuodelle  2016 - 2017 oli  
Rotary serving Humanity – Rotary palvelee ihmiskuntaa. 
 
Rotarypiirin 1420 ja piirikuvernööri Markku Stenvallin painopisteet kaudelle olivat: 1) jäsenistön 
kartuttaminen ja sitoututtaminen, 2) lahjoitukset säätiölle, 3) humanitaarinen palvelu, 4) uudet 
sukupolvet, 5) julkisuuskuva ja 6) Rotary internetissä. 
 
Klubin keskeiset toimintalinjat olivat: 

• jatketaan perinteitä kunnioittavalla toimintalinjalla rotaryaatteita vaalien 

• aktivoidaan nykyistä jäsenistöä osallistumaan ja toimimaan 

• lisätään yhteistoimintaa Keski-Uudenmaan AG-alueella 

• uudistetaan klubin toimintamalleja COL:n päätösten ja suositusten mukaisesti 

• lisätään asioiden valmistelussa komiteatyöskentelyä – tehdään yhdessä 

• parannetaan klubin julkisuuskuvaa erityisesti internetissä. 
 

Toimintalinjoja on noudatettu ja niiden mukaan eletty. AG-alueen yhteistyössä ja klubin netti- ja 
facebooksivujen kehittämisessä on saavutettu merkittävää parannusta ja komiteatyöskentelyä 
on lisätty jonkin verran. Sen sijaan jäsenistön aktivoiminen ei ole onnistunut toivotulla tavalla. 
 

2. Toimintavuosi 
 
Vuosi oli Tuusulan Rotaryklubi ry:n 46. toimintavuosi. Viikkokokouspaikkana on ollut edelleen 
kokoushotelli Gustavelund. 
 

3. Klubin hallitus 
 

Hallituksen kokoonpano oli seuraava: 

• presidentti    Veli-Erkki Wäre 

• tuleva presidentti   Harri Lipasti 

• varapresidentti   Pentti Vuori 

• entinen presidentti   Juha Laine-Ylijoki 

• 1. sihteeri    Asta Juntunen 

• 2. sihteeri    Tuula Kock 

• 1. klubimestari   Jukka Havia 

• rahastonhoitaja   Risto Rämö 

• nuorisovaihtoasiamies  Ulla Rosenqvist 

• rotarysäätiöasiamies  Osmo Mäkelä 
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Toimihenkilöinä toimivat (läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa): 

• 2. klubimestari   Jukka-Pekka Pentikäinen 

• 3. klubimestari   Klaus Winqvist 

• avustava nva   Laura Åvall 

• avustava rotarysäätiöasiam. Sanna Kervinen 

• It-vastaava    Antti Havulinna 

• tiedottaja    Matias Korkiavuori 
 
Klubin hallitus kokoontui rotaryvuonna 12 kertaa. Hallituksen saamisessa päätösvaltaiseksi oli 
ongelmia koko kauden työesteistä ym. syistä johtuen, minkä johdosta useat kokoukset 
jouduttiin pitämään sähköisen järjestelmän kautta. Yhdistyksestä ja samalla hallituksesta erosi 
kesken kauden varapresidentti Pentti Vuori. 
 
Hallitukselle ja toimihenkilöille vahvistettiin tehtäväluettelo ja –jako 27.1.2017. 
 

4. Jäsenistö 
 

Rotaryvuoden alussa 1.7.2016 klubiin kuului 49 jäsentä ja vuoden päättyessä 30.6.2017 
jäseniä oli 46. Yhden jäsenen poismenon lisäksi klubista erosi kolme henkilöä ja 
poikkeuksellisesti yksi erotettiin. Uusia jäseniä hyväksyttiin kaksi. Tämän lisäksi hyväksyttiin 
viisi uutta jäsentä jäsenyyden alkaessa vasta 1.7.2017 eli uuden rotaryvuoden alkaessa 
jäsenmäärä on 51, joista viisi naisia. 
 
Klubin hallitus kutsui 13.1.2017 klubin kunniajäseneksi pitkäaikaisen ja ansioituneen jäsenensä 
Aimo Heinaron. Asiaan liittyvä kunniakirja luovutettiin Aimolle viikkokokouksen yhteydessä 
29.3.2017. 
 
PHF-tunnustuksia klubin rahoittamana on kertynyt 24. 
 

5. Klubikokoukset, vierailut 
 

Kokousten ja vierailujen lukumäärä syyskaudella oli 20 ja kevätkaudella 23. Käytyjen 
keskustelujen jälkeen kokouksia järjestettiin edelleen viikoittain, loma- ym. taukoja lukuun 
ottamatta. Harvennettu kokoontumisaikataulu ei ole saanut kannatusta. 
 
Rotaryvuosi aloitettiin juhlavasti 6.8.2016 osallistumalla valtakunnalliseen rotarytapahtumaan 
Hamina Tattoon yhteydessä. Samassa yhteydessä vierailtiin myös Karhulan Ilmailukerhon 
avoimien ovien päivässä Kymin lentokentällä. 
 
Keski-Uudenmaan AG-alueen kuuden klubin ja apulaiskuvernööri Hannelen Kauranteen 
kanssa oli sovittu yhteisten IC-kokousten järjestämisestä rotaryvuoden aikana tarkoituksena 
lisätä klubien yhteistyötä ja saada tätä kautta esitelmöitsijöitä aivan valtakunnan huipulta. Tässä 
onnistuttiinkin hyvin. Syyskaudella Tuusulan klubin vieraina olivat 21.9. valtakunnansyyttäjä 
Matti Nissinen ja 23.11. poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ja Järvenpään klubin vieraana 
28.9. valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen. Kevätkaudella IC-kokouksia oli peräti kuusi, joissa 
luennoitsijoina 18.1. vara-amiraali evp Jaakko Smolander/Järvenpää, 1.2. hovioikeuden 
presidentti Mikko Könkkälä/Kerava, 2.3. toimitusjohtaja Kari Mäkinen/Järvenpää-Kartano, 5.4. 
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valtakunnanvouti Juhani Toukola oman klubimme vieraana, 11.5. johtaja Risto 
Vaattovaara/Järvenpää-Kartano ja 5.6. kansanedustaja Matti Vanhanen/Kerava. 
 
Yhteistyötä Tuusula-Hyrylän Rotaryklubin kanssa jatkettiin aikaisempaa suppeammassa 
mitassa. Syyskaudella yhteisiä kokouksia ja tapahtumia oli neljä sisältäen mm. 
itsenäisyyspäivän kirkon ja joulujuhlan. Kevätkaudella tehtiin yhteinen kevätretki Malmgårdin 
kartanoon. 
 
Avec kokouksia oli syksyllä 7 ja keväällä 17. Ateria- ja keskusteluajan pidennystä 15 minuutilla 
jatkettiin ja järjestely on tuntunut toimivalta. 
 
COL:n sääntömuutosten johdosta ei virallisia läsnäoloprosentteja entiseen tapaan enää 
laskettu. Keskimäärin normaaleissa omissa kokouksissa kävi 12 – 16 jäsentä, pienimmät 
määrät, onneksi harvoin, olivat 6-8. Suurimmissa IC-kokouksissa oli jopa 60 henkilöä. Pienet 
osallistujamäärät ovat tällä hetkellä eräs klubin suurimmista ongelmista. 
 
Kuvernööri Markku Stenvall vieraili AG-alueen klubien yhteiskokouksessa 29.8.2016. 
 
Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin 26.10.2016 ja 24.5.2017. Ketjujen vaihto 
Gustavelundissa oli 14.6.2017. 
 

6. Muut tilaisuudet 
 
Osallistuimme muihin rotarytilaisuuksiin seuraavasti : 

• 10.08. Magical Dances of Thailand, Veli-Erkki Wäre, Reija Wäre 

piirin 1420 tilaisuus 

• 18.08. AG-alue/presidenttikokous  Veli-Erkki Wäre 

• 22.10. piirikokous, Espoo   Asta Juntunen, Veli-Erkki Wäre 

• 27.10. teatteriesitys ”SUMU”, Hki,  Osmo Mäkelä + 15 muuta  
piirin 1420 tilaisuus 

• 03.11. AG-alue/presidenttikokous  Veli-Erkki Wäre 

• 16.11. Rotarysäätiöseminaari, Hki, Osmo Mäkelä, Ilkka Ertimo 
piirin 1420 tilaisuus 

• 28.02. AG-alue/presidenttikokous  Veli-Erkki Wäre, Harri Lipasti 

• 11.03. PETS, piiri 1420   Harri Lipasti, Jukka Havia 

• 15.03. AG-alue/RIPE:n vierailukok. Veli-Erkki Wäre 

• 29.03. AG-alue/RIPE:n vierailukok. Veli-Erkki Wäre  

• 10.04. AG-alue/RIPE:n vierailukok. Veli-Erkki Wäre, Harri Lipasti 

• 22.04. piirikonferenssi/Espoo  Veli-Erkki Wäre, vaihto-oppilas 

• 25.04. AG-alue/RIPE:n vierailukok. Veli-Erkki Wäre 

• 09.05. AG-alue/RIPE:n vierailukok. Veli-Erkki Wäre, Harri Lipasti 

• 20.05. RIPE Ian Riseleyn vierailu  noin 10 jäsentä 

• 23.05. AG-alue/presidenttipalaveri Veli-Erkki Wäre 
  
     

7. RIPE Ian Riseleyn ja vaimonsa Julietin vierailu Tuusulassa 20.5.2017  
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RI:n kauden 2017 – 2018 presidentti Ian Riseley puolisonsa Julietin kanssa vieraili Suomessa 
18. – 21.5.2017. Heidän vierailunsa kunniaksi Keski-Uudenmaan Rotaryklubit yhteistyössä 
rotarypiiri 1420:n kanssa järjestivät 20.5.2017 barbeque-piknik –tapahtuman Tuusulassa, 
kokoushotelli Gustavelundissa. 
 
Tilaisuus onnistui hyvin, sää suosi, ohjelmaa oli riittävästi, ruoka kohtuullisen hyvää ja paikalle 
oli saapunut noin 110 rotaria ja muita osallistujia. 
 

8. Palveluprojektit ja -hankkeet 
 
Nuorisovaihto 
 
Rotaryn nuorisovaihtoon toimintakaudella 2016 – 2017 klubi osallistui lähettämällä 
vuosivaihtoon Saksaan Juhana Aaltion. Juhanan vastaoppilaaksi saimme Baijerista, Saksasta 
Sophia Moosmüllerin syksyllä 2016.  
 
Kulumassa olevalle toimintakaudelle ulkomaille lähti Tuusula-Hyrylän Rotaryklubin valitsema 
Emilia Turunen ja Tuusulaan tuli Anne Lisa Jähnchen Saksasta. Pitkään käytössä ollut 
järjestelmä, että Tuusulan ja Tuusula-Hyrylän Rotaryklubit hoitivat vaihto-oppilaat vuorovuosin, 
päättyi 30.6.2017 Tuusula-Hyrylä klubin tultua puretuksi. Klubin kulut Suomessa olevasta 
vaihto-oppilaasta Sophiasta olivat 1 766 euroa. 
 
Martti Ahtisaari –kouluhanke Tansaniassa 
 
Klubimme on mukana yhdessä 20 muun piirin klubin kanssa Windhoekin Martti Ahtisaari –
kouluun Tansaniassa liittyvään ja useita vuosia kestävään global grant -
opettajanvaihtohankkeeseen. Hankkeen kokonaispubjetti on 90 000 USD. Klubimme maksoi 
keväällä 2017 osuutenaan hankkeeseen 700 euroa. 
 
Rotaryn lahja maailman lapsille –keräyshanke 
 
Klubimme osallistui rotarien valtakunnalliseen, koko rotaryvuoden kestäneeseen 
keräyshankkeeseen, joka tuotti kaikkiaan 490 000 dollaria. Summa lahjoitetaan maailman 
lapsille ja erityiskohteina ovat lukutaito, terveys, tytöt ja puhdas vesi.  
 
Keräykseen liittyen klubi osallistui piirin järjestämään teatteritapahtumaan Osmo Mäkelän 
koordinoimana ja keräämällä sen lisäksi jäsenistöltä vapaaehtoista 30 euron suuruista 
summaa. Teatterista kertyi 800 euroa ja keräyksestä 810 euroa. 
 
Erityisnuoret-projekti 
 
Yhteistyössä Tuusulan seurakunnan kanssa aloitettua syrjäytymisvaarassa olevin nuoret 
projektia jatkettiin edellisten vuosien tapaan samoin kuin aterioiden tekoa yhdessä nuorten 
kanssa. 
 
Projektin koordinaattorina on jatkanut Ilkka Ertimo ja toimintaan ovat lisäksi 
osallistuneet Asta Juntunen, Olavi Juntunen, Jaan Herttua, Juha Laine-Ylijoki, Osmo Mäkelä, 
Risto Rämö ja Klaus Winqvist. Toimintaan käytettiin 406 euroa vuoden aikana. 
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Suomen Rotaryn lääkäripankki 
 
Osallistuimme lääkäripankin rahoittamiseen piirimaksun yhteydessä kerätyllä jäsenkohtaisella 
2 euron maksulla. 
 
End polio now –hanke 
 
 RI:n keskeistä hanketta tuettiin 7 euron suuruisella jäsenkohtaisella lahjoituksella, joka kerättiin 
piirin jäsenmaksun yhteydessä. 
 

9. Klubin julkisuuskuva ja tiedottaminen 
 
Toimikauden alussa julkisuuskuvakomitealle annettiin tehtäväksi uudistaa klubin nettisivut ja 
samalla liittyä Facebookiin tarkoituksella parantaa sekä klubin sisäistä viestintää että klubin 
näkyvyyttä ulospäin. Tehtävässä onnistuttiin odotuksia paremmin, uudet sivut saatiin toimimaan 
vuoden 2017 alussa ja kustannukset jopa laskivat. 
 

10. Talous 
 
Vuosimaksuna on peritty 2 x 80 euroa ja sen lisäksi 2 x 20 euroa nuorisotyöhön. Vuoden aikana 
perittiin viikkokokousten ateriamaksuna 15 euroa. Summat ovat olleet samoja jo useamman 
vuoden. 
 
Klubin talous rotaryvuoden päättyessä oli kunnossa. Pankkitilin saldo 1.7.2016 oli 2 126 euroa, 
30.6.2017 4 649 euroa ja 10.10.2017 10 421 euroa. Tilanne on aikaisempaan verrattuna 
huomattavasti parempi kiitos mm. tarkan taloudenpidon, Risto Rämön syntymäpäiväkeräyksen 
ja Tuusula-Hyrylän Rotaryklubin lahjoituksen purkautumisensa yhteydessä. 
 
 
Tuusulassa 18.10.2017 
 
 
Veli-Erkki Wäre 
Tuusulan Rotaryklubi ry:n presidentti toimintakaudella 2016 - 2017 

 

 


