
Rotaryvuosi 1981–82, presidentti Lassi Iharvaara 
 

 

Tuusulan vihreitä raitteja rakennettiin ja istutettiin presidentti Lassi Iharvaan johdolla.  

 

Harvoin on klubilla ollut niin vilkasta rotaryvuotta kuin oli presidentti Lassi Iharvaaran aikana. Presidentti 

Lassi oli Tuusulan teknisen osaston osastopäällikkö, ja monet ohjelmat kytkeytyivät juuri paikallisten olojen 

tarkasteluun ja kehityksen seurantaan. 

Vuoden pääteemana oli "Osallistu kotikuntasi kehittämiseen." Sitä toteutettiin kolmen aiheen avulla; 

"Muista ihmistä", "Kotikuntasi kehittäminen" ja jo kolmatta vuotta jatkunut "Tuusulan vihreät raitit" 

projekteilla. 

"Muista ihmistä"-projektin toiminta-ajatuksena oli lähimmäisen palvelu, ei aineellisella pohjalla. Se oli 

paikkakunnan hädän- ja puutteenalaisten ihmisten eräänlaista kummitoimintaa. Asian vauhdittamiseksi 

järjestettiin kunnantalolla paneeli, jossa mm. sosiaalipalvelujen puolelta oli runsas edustus paikalla. Sitten 

ryhdyttiin kartoittamaan apua tarvitsevia kohteita ja avun antoon halukkaita yksityisiä kansalaisia ja 

yhteisöjä, ja toiminta käynnistettiin. 

Kotikunnan kehittämisprojektin puitteissa järjestettiin ns. Vierumäen seminaari tammikuussa 1982. Sen 

pohjalta muodostettiin komitea asiaa edelleen kehittämään. Siihen kuuluivat Jorma Riissanen, Kalervo 

Homan, Missu Saloheimo sisarista, Lassi Iharvaara ja Risto Lemmelä. Komitea laati ehdotuk sia 

kunnanhallitukselle ja valtuustolle sekä laati asiaa käsitteleviä kirjoitelmia paikkakunnan lehtiin. Merkille 

pantavaa on, että suuri osa ehdotuksista toteutui käytännössäkin. Järjestettiin erilaisia kyselyjä kunnan 

erityistarpeista kuten esim. liikenteestä, kyläkeskuksista, kaavoituksesta ja kanssaihmisistä. 

"Tuusulan vihreitten raittien" toiminta-ajatusta kehiteltiin. Istutussuunnitelmassa oli 150 kuusta, 

istutusnäytöksiä, istutuksia Jokelassa ja Rantatiellä. Tuusulan kunnalta tuli anoa 50 000 mk näihin 

tarkoituksiin. Mielenkiinnolla voidaan todeta, että lahtelaisella Salpausselän rotaryklubilla oli hieman 

samanlainen projekti meneillään. Me avustimme myös heitä maksamalla nimikkopuumme nro 804 

istutuksesta pienehkön summan rahaa naapureille. 



Yhteiskuntapalvelu järjesteli historiaan liittyviä vierailevia esitelmöitsijöitä. Kirjailija Veijo Meri käväisi 

Aleksis Kiven ja Rantatien merkeissä. Kulttuurilautakunnasta vieraili Urho Ketvel kertoen Eino Leinon 

Tuusula - ajoista. Järvenpään klubin veli Veijo Kokkonen esitelmöi Sibeliusjuhlassa aiheesta "Sibelius 

Tuusulanjärven tuntumassa." Myös ympärillä oleva yhteiskunta tuotiin lähelle. Opettaja Anneli Lintu kertoi 

kehitysvammaisista. Toimitusjohtaja Tauno Väisäsen esitelmä keskittyi sokeain "Onnelan ongelmiin". 

Rehtori Kaija Suomus kertoi koulurauhasta ja johtaja Lauri Norvio johtajuudesta. 

Omat veljet ahkeroivat esitelmiä. Seppo Saario esitti filmin lentokonenäyttelystä ja Red Birds- 

taitolentoesityksestä, jossa oli hänen perheensä "edustus joukkue" mukana. 

 

Haapasaaressa vierailtiin Iharvaaran mökillä. Keskellä Matti Holma, takana Joona Tena ja Anne Holma. 

 

Perinteiset pyörä- ja hiihtoretket kuuluivat ohjelmaan, samoin hieno Haapasaaren eko-kesäretki. Muutakin 

pientä tapahtui. Määrättiin jälleen "nappivero" rotarymerkin unohtaneille. Tilattiin rotary-saunakaapuja. 

Hankittiin valokuva-albumi. Tarina ei kuitenkaan kerro, montako kuvaa saatiin täten talteen! Piirigovernor 

Veikko Rautalahden vieraillessa toimintakauden alussa klubissamme alue-edustaja Seppo Salmisen kanssa 

hän antoi potkua vilkkaalle rotaryvuodelle eväin; "Rotaryn henkinen selkäranka on veljien ystävyys ja 

tehtävien vaihtuminen". Mukana olleesta veli Seposta tehtiin sittemmin keväällä 1982 governor nominee 

(gov. v. 1985–86). Ansiokkaaseen toimintavuoteen kuului myös piirineuvottelun järjestäminen Tuusulassa 

17. 4. 1982. Governor oli tilaisuuteen erittäin tyytyväinen ja lähetti kiitoksensa erityisesti veljille 

Haukkavaara, Korkiavuori, Pesola, Pentikäinen, Lemmelä, Tyllilä, Joensuu, Kostiainen ja Wikman. 

Miinuspuoliakin ilmeni. Ohjelma oli niin runsas, että osaa suunnitelmista ei ehditty toteuttaa. Jossain 

vaiheessa hallituksen pöytäkirjatkin alkoivat "sekoilla". Lippujunkkaria peräänkuulutettiin. Ei osallistuttu 

tällä kertaa "Suomi juoksee" - haasteeseen - mikä on runsaan muun ohjelman vuoksi toki 

ymmärrettävääkin. Kaiken kaikkiaan kuitenkin upea rotaryvuosi. Jäseniä oli "lähtö kuopissa" 47, lopussa 

44, mutta uusia tulossa kaksi. Vuosi päättyi juhlavasti ja presidentin poikkeuksellisen laajaan 

toimintakertomuksen esittelyyn ja ketjunvaihtoon Krapin uusituissa tiloissa 26. 6. 1982. 



 

Tuusulan vihreät raitit ja aisoissa Erkki Arinperä. 
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