
Rotaryvuosi 1989–90, presidentti Väinö Raatikainen 
 

 

Governor Erkki Holmas vieraili Tuusulan klubissa. Vas. sihteeri Matias Korkiavuori ja oik. presidentti Väinö 

(Tysse) Raatikainen. 

 

Rotaryvuosi 1989–90 oli tapahtumarikasta aikaa. Mm. omassa maanosassamme alkoivat Itä-Euroopan rajut 

mullistukset. Suomessa muisteltiin 50- vuotismerkeissä Talvisodan ihmettä ja sen taustoja. 

Puolustusvoimain komentajaksi nimettiin amiraali ja puolustusministeriksi nainen. Rotaryssa tehtiin 

huolellisen valmistautumisen jälkeen uusi merkittävä aluevaltaus. Piirin 142 rajoja siirrettiin tuntuvasti 

itään, kun Moskovaan perustettiin uusi rotaryklubi. 

 

Rotary kertoo toiminnastaan parhaiten paikallislehdistön kautta. Toimittaja Jarkko Malin Keski-Uusimaasta 

haastattelee governor Erkki Haimasta ja presidentti Väinö Raatikaista 



Tällaisena toimintakautena 60-vuotispäiviään juhlinut ja everstiylennyksen saanut "Tysse" Väinö 

Raatikainen veti klubimme 20-vuotisen historian tähän asti erään parhaimmista rotaryvuosista. 

Klubipalvelu eli Tyssen kaudella todellista kukoistuskauttaan. Saatiin monipuolista valistusta 

yhteiskunnalliselta, ammatilliselta ja historialliselta alueelta. Vieraiksi eivät jääneet sellaisetkaan 

asiakokonaisuudet kuin kulttuuri, talous, yritystoiminta, terveys, ravinto, sotilasasiat, rikollisuuden 

lisääntyminen, suomalaisen yhteiskunnan kehittyminen sekä laajemmat poliittiset ja taloudelliset 

muutostapahtumat kuten myös uskonto, moraali ja eettiset arvot. Informaatio pelasi hyvin. Toteutettiin 

sellaisia klubin kannalta tärkeitä projekteja, joiden merkitys tajutaan ehyesti vasta lähitulevaisuudessa. 

Klubin 20-vuotishistoriikin kirjoitustyö käynnistettiin nyt toden teolla, tarpeen vaatiessa "lempeää 

painostustakin" käyttäen. Klubin säännöt ja järjestysmuoto uusittiin monivaiheisen prosessin jälkeen ja 

vahvistettiin 25. 4. 90. Tuusulanjärven rotaract- klubin edustajat kutsuttiin kokoukseemme selostamaan 

toimintaansa ja esittämään tukitoivomuksiaan. 

Klubin tapahtumat, niin menneet kuin tulevatkin, kävivät veljille erinomaisesti selville, kun ryhdyttiin 

julkaisemaan kuukausittain rehevää jäsentiedotetta. 

Veljille selvitettiin ystävällisen määrätietoisesti, mitä mukanaolo velvoittaa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 

saavutettiin jo hyvä keskiarvotulos 87,22 %. Toimintavuoden aikana saatiin kuukausittain joskus täyden 100 

%:n tuloksia tai muuten piirin ja alueen parhaita arvoja. 

Veli Juha Laine-Ylijoki valittiin piirin nuorisovaihtoasiamieheksi tulevaksi kaudeksi ja veli Jorma Riissanen 

governorin alue-edustajaksi. 

Klubimme vastasi USA:sta kotoisin olleen GSE:n kuuden hengen ryhmän kuusiviikkoisesta ohjelmasta 10-13. 

9. 1989 välisen ajan. 

Kun Moskovaan perustettiin rotaryklubi, sitä ja sen Charterjuhlaa käsiteltiin piirigovemor Erkki Holmaksen 

mielenkiintoisen lausahduksen innoittamana: "Piirini 142 ulottuu nyt siis Hangosta Vladivostokiin." 
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