
TUUSULAN ROTARYKLUBIN TOIMINTAKERTOMUS 2011–2012 
 

1. Toimintavuosi 

Vuosi oli Tuusulan Rotaryklubin 41. toimintavuosi. Klubin viikkokokouspaikkana  

on ollut Gustavelund.. 

 

2. Klubin hallinto 

Klubin hallituksen kokoonpano rotaryvuoteen 2010–2011 lähdettäessä oli seuraava: 

 - klubin presidentti  Lasse Korppi 

 - tuleva presidentti  Matti Koli  

 - varapresidentti  Matti Oksanen   

 - edellinen presidentti  Heikki Sikiö 

 - 1. sihteeri   Matti Koli  

 - 2. sihteeri   Ilkka Ertimo 

 - 1. klubimestari  Markku Ilvesmäki 

 - 2. klubimestari  Esa Ukkola 

 - nuorisovaihtoasiamies  Ilkka Mäkinen 

- rahastonhoitaja  Risto Rämö 

 - rotarysäätiön asiamies  Raimo Virtanen  

 - it-vastaava   Antti Havulinna 

 

Valittuina toiminnantarkastajina rotaryvuodelle 2011 – 2012 toimivat Kimmo Haaramo ja Seppo 

Sariola ja heidän varamiehinään Matias Korkiavuori ja Aimo Heinaro. 

 

3. Jäsenistö 

Tuusulan Rotaryklubiin kuului rotaryvuoden alkaessa kaikkiaan 39 jäsentä, joista Jaakko 

Pentikäinen on kunniajäsen. 

Vuoden aikana klubiin liittyi kolme uutta ja erosi yksi jäsen, joten rotaryvuoden päättyessä klubissa 

oli 40 + 1  jäsentä. 

Klubin nykyisistä jäsenistä 19 veljelle on annettu PHF-arvo. 

4. Kokoukset 

Rotaryvuoden aikana järjestettiin yhteensä 42 viikkokokousta, vierailua tai tapahtumaa, joista 10 oli 

avec -tilaisuuksia. Heinäkuun kokouksia, jotka pidettiin Ateljeerissa, ei ole tähän lukuun laskettu.  

Alun perin lokakuulle kaavailtu Governorin vierailu tapahtui vierailijan toivomuksesta 11.10.2011, 

jolloin governor Mikael Kietz ja apulaisgovernor  Marja-Leena Talvitie vierailivat Gustavelundissa. 

 

Ohjelman mukaisia matkoja, vierailuja ym. tapahtumia oli seuraavasti: 

- Kesäteatteri Krapilla 3.8.2011, avec  

- Satakunnan Lennosto, Pirkkala 22.9.2011, avec 

- Sinebrychoffin tehdas, Kerava 26.10.2011 

- Itsenäisyyspäivän kirkko Tuusulassa 6.12.2011, avec 

- Pikkujoulut Gustavelundissa 14.12.2011, avec 

- Konsertti musiikkitalossa, avec, 3.2.2012 

- Jaakko Pentikäisen 79-vuotisjuhla Gustavelundissa, 21.3.2012, avec 

- Saunailta, Gustavelundissa  28.3.2012 

- Honkarakenne, Järvenpää 11.4.2012 

- Sairaalakoulu, Tuusula Kellokoski 23.5.2012 

- Klubin golfmestaruuskilpailut, Tuusula (TGK) 27.6.2012, avec 



 

Vierailevia luennoitsijoita oli viikkokokouksissa 16, joista mainittakoon Säteilyturvakeskuksen 

pääjohtaja Jukka Laaksonen, Perheyrittäjienliiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen, Työeläkeyhtiö 

Varman toimitusjohtaja Matti Vuoria sekä kansanedustaja, presidenttiehdokas Pekka Haavisto.   

 

Viikkokokousten osallistumisprosentti oli hieman vajaa 50. Kokouksissa kävi omia veljiä  14 – 26. 

Eniten osallistujia oli avec –tilaisuutena järjestetyssä viikkokokouksessa, jossa alustajana oli 

kirjailija Laila Hirvisaari.  

 

Matti Koli osallistui klubin virallisena edustajana piirikonferenssiin ja piirikokoukseen lokakuussa 

Helsingissä. 

 

Kevään PETSiin osallistuivat Matti Koli, Matti Oksanen ja Ilkka Ertimo. 

 

Klubin vuosikokous pidettiin 23.11.2011 Gustavelundissa. 

 

Klubin hallitus kokoontui kauden aikana 7 kertaa. Lisäksi hallituksen jäsenten näkemyksiä 

kartoitettiin sähköpostitse. 

 

Pikkujoulutilaisuudessa Gustavelundissa 14.12.11 esiintyivät naiskuoro Essu, kirkkoherra Ulla 

Rosenqvist, Keravan keskuskoulun tiernapojat sekä presidentti.   

 

Ketjunvaihto pidettiin Gustavelundissa 13.6.2011.  

 

Rotaryvuoden aikana klubimme jäsenistä yhdelle myönnettiin uusi PHF-arvo. Tunnustus 

luovutettiin klubin vaihto-oppilastoimintaa ansiokkaasti hoitaneelle / edelleen hoitavalle veli Ilkka 

Mäkiselle. 

 

5. Muu toiminta 

 

Kauden toimintasuunnitelmassa oli klubin konkreettisiksi tavoitteiksi asetettu: 

- syrjäytymisvaara olevat nuoret -projekti 

- jäsenmäärän lisääminen 

- julkisuuskynnyksen ylittäminen (vähintään 4 kertaa). 

 

Nuorisoprojekti toteutettiin Tuusulan kunnan nuorisotoimen etsivän nuorisotyön –yksikön kanssa. 

Klubi rahoitti (noin 1.000 euroa) syrjäytymisvaarassa olevien tuusulalaisnuorien Linnanmäen 

retken. 

 

Klubiin liittyi kauden aikana 3 uutta jäsentä. 

 

Julkisuustavoite saavutettiin: mm. STUK:n pääjohtajan Jukka Laaksosen vierailu ja 

äänikirjaprojekti. Merkittävin julkisuustavoitteeseen liittynyt hanke oli ”Minun Tuusulani” –

kilpailu, joka järjestettiin vuonna 2012 kevään ja kesän aikana yhteistyössä Tuusulan kunnan ja 

Keski-Uusimaa –lehden kanssa. 

 

Klubi lunasti yhden PHF –arvon. 

 

Klubi hankki noin 200 euron arvoisen megafonin Ruukin koululle.  

 



Klubi osallistui yhdessä Keski-Uudenmaan muiden klubien kanssa ns. äänikirjaprojektiin. 

Hankimme yhden 500 euron arvoisen äänikirjalaitteen Tuusulan terveyskeskuksen vuodeosastolle. 

 

Klubilla oli yksi vaihto-oppilas, Max Heino, joka vietti vuotensa Saksassa.  Saksasta vaihto-

oppilaana oli Jutta Kleindienst. 

 

 

6. Järjestysmuoto, säännöt, tiedottaminen 

Järjestysmuotoon ja sääntöihin ei ole tehty muutoksia. 

 

Kevään klubikokouksessa päätettiin, että klubi suuntaa lahjoitusvaransa paikallisiin hankkeisiin, 

mihin tarkoitukseen ryhdytään jatkossa keräämään jäsenmaksun lisäksi 2 x 20 euron erey –maksua 

(every rotarian every year). 
 

Klubin jäsenmaksuna on peritty 2 x 80 euroa.   
 

Kauden aikana perittiin ruokailumaksuna 15 €/kokous. Gustavelund peri ruokailusta 12,50 euroa. 

Lisäksi on peritty vierailuista 10 €, jos tarjoilu on ollut maksuton. 

 

Kauden päättyessä klubin talous oli vankalla pohjalla. 
 

Klubin tiedotteet jaettiin viikoittain sähköpostitse. Tiedotteissa varmistettiin seuraavan 

viikkokokouksen ohjelma sekä referoitiin lyhyesti edellistä kokousta. 

 

Viikko-ohjelma oli koko vuoden kirjallisena jaossa ja klubin internetsivuilla.  

 

Tuusulassa 28.11.2012  

 

 

Lasse Korppi 

past president 

 


