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ProloGi

klubimme oli kokoontunut syntysijoil-
leen mukkulan kartanoon pitämään 
Vanhan ajan rotarykokousta pitkän 
lounaan merkeissä 29.9.2005. keskustelu 
aaltoili kokouksen luonteen mukaisesti 
laajalla skaalalla; muisteltiin menneitä, 
kehiteltiin uusia teemoja, veljeiltiin ihan 
vanhan ajan rotaryhengessä. huomat-
tiin sellainenkin seikka, että klubimme 
lähestyy kovaa vauhtia kohti kolman-
nen vuosikymmenensä täyttymistä, joten 
jotakin siis tarvittaisiin tehdä asian eteen. 
keskusteluissa kävi mm. selväksi, että 20-
vuotisjuhlassa julkaistun historiikin kal-

taisen teoksen kokoaminen olisi erittäin 
toivottavaa. Presidentti reijo Soininen 
ehdotti, että päävastuu työstä langetet-
taisiin veli Jukka tolkin harteille, koska 
hänellä oli veli reijon sanoin ”jonkinlais-
ta kokemusta” edellisestä kerrasta. Näin 
myös yksimielisesti päätettiin. 

klubillamme on siis ennestään 1997 
julkaistu teos lahti-mukkulan rotary-
klubi 1977 – 1997, joka kertoo klubin 
syntyvaiheista ja toiminnasta kahdelta 
ensimmäiseltä vuosikymmeneltä. teoksen 
painosmäärä oli rajoitettu ja loppunutkin 
vuosien saatossa. Veli hannu kaarla oli 

Veljet kokoontuneina pitkälle lounaalle Mukkulan Kartanoon 29.9.2005.
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aikanaan kaukaa viisaasti tallentanut pai-
notyön digitaalisessa muodossa, mikä oli 
aika harvinaista tuolloin 10 vuotta sitten. 
tämä mahdollisti sen, että uuden teoksen 
pohjana on voitu käyttää vanhaa mate-
riaalia ja päivittää historiikki viimeisen 
10 vuoden osalta, jolloin koko toiminta 
alusta saakka on yksissä kansissa. Näin 
myös viime vuosina klubiin liittyneille 
ja lähivuosina liittyville veljille voidaan 
jakaa historiatietoutta klubimme koko 
toiminta-ajalta. 

totesin jo edellisen julkaisun esipu-
heessa klubiarkistojen ensiarvoisen mer-
kityksen lähdeaineistona. arkistoinnissa 
on valitettavasti ollut edelleen suuria 
puutteita viimeisen kymmenen vuoden 
aikana. muutamilta rotaryvuosilta ei ole 
käytettävissä edes hallituksen kokousten 
pöytäkirjoja viikkoselosteista puhumatta-
kaan. Näiltä osin olen turvautunut lähin-
nä painettuihin ohjelmiin ja klubiveljien 
muistitietoon. onneksi klubille hankit-
tiin vuonna 2005 tietokone, joka on siitä 
lähtien ollut ykkössihteerin työkaluna ja 
jonne on taltioitu niin kokouspöytäkir-
jat, viikkoselosteet kuin valokuvatkin. 
Suosittelen kuitenkin, että muistettaisiin 
ottaa varmuuskopiot ja ainakin klubin 
hallituksen kokousten, vuosikokousten ja 
klubikokousten dokumentit paperille. 

kuten aiemmin tuli esille, on 30-vuo-
tishistoriikin toimittamisessa käytetty 
hyväksi jo olemassa olevaa 10 vuotta sit-
ten kirjoitettua pohjaa. osa edellisen jul-

kaisun luvuista käy edelleen sellaisenaan, 
osaan olen tehnyt täydennyksiä ja päivi-
tyksiä. uudessa laitoksessa on runsaasti 
täysin uutta materiaalia ja uusia tekstejä, 
joita olen pyynnöstäni saanut kiitettäväs-
ti. Niistä esitän parhaat kiitokseni piiri-
governor markku kalliomäelle, Pécsin 
rotaryklubin presidentti istván borsósil-
le ja past presidentti oszvald Pálille sekä 
oman klubimme Jari hautamäelle, Jorma 
kycklingille, Petter Parikalle, matti Vor-
naselle ja heikki Vuorelle unohtamatta 
vaihto-oppilaitamme milka uusitaloa ja 
Saara tuomista, joilta olen saanut nuor-
ten näkökulman nykypäivän vaihto-oppi-
lasvuodesta. kiitän myös kuva-aineistosta, 
jota olen saanut Pekka kivistöltä ja mat-
ti ollikaiselta. Juhlajulkaisun graafisen 
suunnittelun, samoin kuin kutsukorttien, 
menun ja kaiken muun painetun materi-
aalin suunnittelun on kiitettävästi suorit-
tanut, kuten myös 10 vuotta sitten, veli 
hannu kaarla.

kaikilta muilta osin tämän 30-vuotis-
juhlajulkaisun kirjoittamisesta ja toimit-
tamisesta vastaa allekirjoittanut.

lahdessa 1.huhtikuuta 2007

Jukka Tolkki
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lukiJalle 7.3.1997

lahti-mukkulan rotaryklubin vuoden 
1996 – 1997 virkailijoita nimitettäessä 
asetettiin samalla klubin 20-vuotisjuhla-
komitea puheenjohtajanaan raimo tii-
honen ja jäseninään Jukka tolkki, Juha-
Pekka liikola, teuvo karvonen, arvo 
ritmala ja reijo Soininen. Juhlavuoden 
presidentti erkki kirjavainen on osallis-
tunut itseoikeutetusti komitean työsken-
telyyn.

Juhlakomitean ensimmäisessä kokouk-
sessa 18.1.1996 nousi lähes päällimmäise-
nä esiin ajatus klubin 20-vuotishistoriikin 
kirjoittamisesta. todettiin olevan korkea 
aika koota yksiin kansiin tapahtumat 
lahti-mukkulan rotaryklubin kahdelta 
ensimmäiseltä vuosikymmeneltä, mikäli 
mielimme laajentaa historiikin historiaksi 
esimerkiksi klubimme täyttäessä aikanaan 
50 vuotta. 

Julkaisun toimittamisessa ovat klubiar-
kistot ensiarvoisessa asemassa. arkistojen 
taltiointi ja säilytys on ollut klubissamme 
vaihtelevaa ja osin puutteellistakin ajoit-
tain, mikä on jonkin verran haitannut kir-
joitustyötä. aukkoja on, muttei onneksi 
mustia. toisaalta tämän julkaisun tarkoi-
tuksena ei ole toimia pelkkänä kronolo-
gisena luettelona klubimme tapahtumista 
menneinä vuosina, vaan antaa läpileikkaus 
lahti-mukkulan rotaryklubin tähänasti-
sesta toiminnasta ja olemuksesta. mukaan 
on siroteltu myös eri aihepiireihin kuulu-
vaa yleistä rotarytietoutta.

klubimme 20-vuotisjuhla on nyt edes-
sä, ja osana siitä lukijalla on kädessään 
juhlajulkaisuna lahti-mukkulan rotary-
klubin historiikki.

tämän julkaisun toimittamisesta on 
vastannut allekirjoittanut muilta osin kuin 
eräät erityisaiheiset kirjoitukset, jotka 
olen pyytänyt klubiveljiltä olavi isomä-
ki, Jorma kyckling, Petter Parikka, Jorma 
Parviainen ja matti Vornanen. Juhlajul-
kaisun ulkoasun ja taiton on suunnitellut 
hannu kaarla. esitän heille parhaimmat 
kiitokseni julkaisun hyväksi tehdystä 
työstä. lisäksi olen pyytänyt entisiä vaih-
to-oppilaitamme Jukka mattilaa ja laura 
Pulkkista kirjoittamaan kokemuksistaan 
klubimme lähettiläinä merten takana.

olavi isomäen lisäksi Pentti Välimaan 
runsaat henkilökohtaiset rotaryarkistot ja 
valokuvat ovat suuresti auttaneet tämän 
julkaisun laadintaa.

Pyydän kiittää myös klubimme ”kum-
misetää” unto tupalaa, joka on antanut 
omat tarkat muistiinpanonsa lahti-muk-
kulan rotaryklubin syntyvaiheista käyt-
töömme.

lahdessa 7. maaliskuuta 1997

Jukka Tolkki
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rotaryn yli 100-vuotinen elinvoimai-
suus perustuu yhteiseen näkemykseemme 
ja tavoitteeseemme tehdä jotain hyvää 
maailmassa. klubi on rotarysukumme 
perusyksikkö, ydinperhe. Perheen perus-
ominaisuuksiin kuluu lähimmäisistä välit-
täminen. tämä välittäminen ilmenee eri 
klubeissa useissa eri muodoissa. Vierail-
lessani syyskuussa 2006 lahti-mukkulan 
rotaryklubissa sain kokea innostuneen ja 
aktiivisen ilmapiirin. oli hienoa panna 
merkille, että klubissa on tehty pidemmän 
aikavälin painopistesuunnitelma, jossa 
keskeisenä elementtinä on panostaminen 
oman paikkakunnan yhteiskunnallisiin 
asioihin.  

yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä on 
klubinne käynnistämä merkittävä yhteis-
työhanke ja palveluprojekti yhdessä lah-
den muiden klubien sekä Päijät-hämeen 
koulutuskonsernin ja työvoimatoimiston 
kanssa tavoitteena luoda toimintamalli 
käytännön toimenpiteiksi, miten edesaut-
taa Päijät-hämeen nuoria saamaan ensim-
mäinen kosketus työelämään ja löytämään 
ensimmäinen työpaikkansa. lähtökohta-
na on ollut nuorten suuri työttömyysas-
te ja vaikeus löytää polkuja työelämään. 
Nuorisoon panostaminen on edesauttaa 
myös rotaryn tulevaisuuden varmistamis-
ta. kontaktimme nuoriin jo varhaisessa 
vaiheessa antavat heille myös ripauksen 
rotaryn toiminnan tuntemusta.

rotarytoiminta on vapaaehtoistyötä 

ja itsestään antaminen on useasti kiinni 
siitä, missä elämän ja elinkaaren vaiheessa 
itse kukin olemme. ajastamme ja jaksa-
misestamme kilpailevat työnantajamme, 
oma perhe, lasten harrastukset, lasten 
lapset,  omat harrastukset (muutkin kuin 
rotary). useasti pyydetään anteeksi heik-
koa osallistumista rotarytoimintaan mui-
den kiireiden vuoksi.

onko niin, että toimintaamme osallis-
tuvat vain ”joutilaat”. Nykyaikana kaikilla 
meillä on tai on olevinaan julmettu kiire. 
kuten tiedämme, niin sille mikä todella 
kiinnostaa löytyy aina aikaa.

klubikokous ottaa viikon kalenterista 
useimmiten vain reilun tunnin mittaisen 
viipaleen. Jos tähän ei löydy aikaa pidem-
mälläkään aikajänteellä, niin tällaisella 
henkilöllä ei kyllä ole kovin hyvää ennus-
tetta terveelle ja pitkälle elämälle.

useissa klubeissa toiminnan aktiivi-
suus perustuu monasti pienen aktivisti-
porukan toimintaan. tällaisia itsestään 
todella antavia jäseniä on sen verran har-
vassa, että heidän huomiointinsa ja tun-
nustuksen antaminen jossain muodossa 
auttaa varmasti heitä jaksamaan jatkos-
sakin sekä aktivoi myös muita. klubinne 
vuosittainen huomionosoitus, PHF-tun-
nustuksen lisäksi, on rotarymalja, joka 
annetaan jäsenelle, joka pitkäjänteisesti 
ja sitkeydellä toimii jonkun hyvän asian 
puolesta.

lahti-mukkulan rotaryklubin 30-

rotaryN eliNVoimaiSuuDeN PeruSta
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vuotinen taival ja aikaansaannokset ovat 
osoittaneet, että tälle pohjalle on tukevaa 
rakentaa rotaryn tulevaisuutta. 

olkaa jatkossakin tien näyttäjiä ja 
edellä kulkijoita kuten rotaryvuotemme 
teema ”lead the Way” meitä kehoittaa 
ja kannustaa.

”It’s not enough to be in Rotary, 
Rotary must be in us.”
Ei riitä, että olemme rotaryssa, 
rotaryn tulee olla meissä.

lahti-mukkulan rotaryklubia 30-vuoti-
sen taipaleen kunniaksi tervehtien

Markku Kalliomäki
District Governor 2006 – 2007
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usein ihmetyttää, miten helposti katoaa 
aikaperspektiivi mielestä, kun muistelee 
muutaman vuoden, puhumattakaan muu-
taman vuosikymmenen takaisia asioita ja 
tapahtumia. kokosin lyhyen katsauksen, 
mitä maailmassa ja Suomessa on tapah-
tunut sitten edellisen vuosijuhlan 1997. 
tätä taustaa vasten on helpompi peila-
ta myös lahti-mukkulan rotaryklubin 
tapahtumia kuluneen vuosikymmenen 
aikana.

kun bill Clinton tammikuussa 1997 
aloitti toisen kautensa uSa:n president-
tinä ja tony blair valittiin englannin 
pääministeriksi, ei Suomessa tapahtunut 
mitään erityisen mullistavaa. ei myös-
kään historiallinen tapahtuma britanni-
an luovuttaessa heinäkuussa hong kon-
gin kiinan kansantasavallalle herättänyt 
mitään suurempia tuntemuksia suoma-
laisten mielissä. Vasta Walesin prinsessa 
Dianan auto-onnettomuus ja kuolema 
Pariisissa 31. elokuuta sai suhteettoman 
paljon sekä palstatilaa että huomiota Suo-
menkin lehdistössä. Seuraavana päivänä 
toteutettu lääniuudistuskin, jossa vanhat 
läänit yhdistettiin uusiksi suurlääneik-
si ja perustettiin uudet maakunnat, taisi 

aJaN rataS Ja  
rotaryrataS

hukkua lady Di: n poismenon ja sen vai-
kutusten pohdintaan. myös mika häk-
kisen lokakuun 26. päivänä saavuttama 
ensimmäinen Formula 1. osakilpailun 
voitto espanjan Jerezissä sai suomalais-
ten huomion ja nostatti kansallistuntoja. 
klubimme toimintaan eivät nämä mai-
nitut tapahtumat tainneet suuremmin 
kuitenkaan vaikuttaa ja supistuivatkin 
korkeintaan pöytäkeskusteluihin. lahti-
mukkulan rotaryklubi täytti 20 vuotta ja 
klubimme presidentin vaativaa tehtävää 
hoitelivat jämäkästi veljet erkki kirjavai-
nen ja heikki mattila.

Vuosi 1998 jäi historiaan mm. ihmis-
kloonauksen kieltävän ja 19 euroopan 
maan hyväksymän lain voimaantulosta, 
vaaleansinisen ihmepillerin Viagran kek-
simisen, euroopan ihmisoikeuskomission 
perustamisen ja mika häkkisen Formula 
1. maailmanmestaruusvoiton vuotena. 
maaliskuun alkupäivinä tapahtui Suo-
men oloissa harvinainen junaonnetto-
muus Jyväskylässä, jossa yhdeksän menetti 
henkensä ja pari sataa ihmistä loukkaan-
tui. kirjoittaja on ollut havaitsevinaan, 
että saavutetun lääketieteellisen voiton 
ja varsinkin Formula-glorian merkitys ja 
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suorastaan ilo huomioitiin veljien lounas-
pöytäkeskusteluissa, joskaan klubimme 
presidentteinä toimineet veljet heikki 
mattila ja Jorma Parviainen eivät anta-
neet kummankaan asian häiritä virkansa 
menestyksellistä hoitoa.

tammikuun 1. päivänä vuonna 1999 
Suomi menetti markkansa ja eurot otet-
tiin käyttöön 11 muussakin euroopan 
maassa. kittilän Pokassa mitattiin siihen 
asti kaikkien aikojen alin mitattu lämpö-
tila, – 51,5°. maailman väkiluku ylitti 6 
miljardia lokakuussa. Venäjän presidentti 
boris Jeltsin erosi virastaan ja nimesi vir-
kaatekeväksi presidentiksi Vladimir Puti-
nin. Vuoden viimeisenä päivänä siirtyi 
Panaman kanava yhdysvalloilta Panamal-
le ja uuden vuosisadan juhliminen alkoi. 
onneksi pelko internetin ”kaatumisesta” 
ja kaiken tiedon katoamista oli turha;  
kaaoksen syntyminen uusien atk-päivitys-
ten johdosta ja sen vaikutus lamaannut-
tavasti globaaliin talouselämään ja pank-
kimaailmaan ei toteutunut. kaikkialla 
vietettiin valtaisat millenium-juhlat ja 
siirryttiin uudelle vuosituhannelle ilman 
pelättyjä katastrofeja.

oman klubimme toiminta jatkui 
täysin normaaliin tapaan, veljien Jorma 
Parviainen ja Pertti kivirikko toimiessa 
luotseina jämäkästi ja tarmokkaasti.

Vuosi 2000 jäi oman klubimme his-
toriaan veljien Pertti kivirikko ja Pentti 
korpimies presidentillisen peräsimenpi-

don turvallisessa hallussa. helmikuussa 
valittiin tarja halonen Suomen uudeksi 
ja ensimmäiseksi naispresidentiksi hänen 
voitettuaan kilpailijansa esko ahon ään-
ten jakautuessa 51 % – 48 %. lahden 
kuuluisa Sibelius-talo valmistui ja otettiin 
innostuneesti vastaan.

Vuosi 2001 jäi historiaan Suomen 
osalta lahden mm-hiihtojen isäntämaan 
kisajoukkueen häpeällisestä doping-kärys-
tä. todella ikävä ja seurauksiltaan tuhoi-
sa episodi. maailmaa järkyttivät syyskuun 
11. päivän terrori-iskut, jossa New yorkin 
World trade Centeriin, Pentagoniin ja 
Pennsylvaniaan osuneet iskut tappoivat 
3 000 ihmistä ja jättivät jälkeensä todel-
lisen ja maailmanlaajuisen pelon ja kau-
hun. tammikuussa virkaan astunut presi-
dentti bush aloitti lokakuussa uSa:n ja 
liittolaisten kanssa sodan hyökkäyksellä 
afganistaniin.

Suomessa totuteltiin eurohintoihin ja 
tarja halonen nautti suurta kansansuo-
siota.

oman klubimme presidentteinä toi-
mivat veljet Pentti korpimies ja Jorma 
kyckling.

Vuonna 2002 Suomen markka ei ollut 
enää käypää rahaa helmikuun 28. päivän 
jälkeen.

Nato kutsui marraskuussa bulgarian, 
Viron, latvian, liettuan, romanian, Slo-
vakian ja Slovenian jäsenmaikseen.

Suomessa lokakuun 11. päivä jäi his-



1�

aJaN rataS Ja rotaryrataS

toriaan surullisena tragediana kun häiriin-
tynyt nuorukainen räjäytti omatekoisensa 
pommin myyrmannin ostoskeskuksessa 
surmaten itsensä lisäksi seitsemän muuta 
ihmistä ja haavoittaen 80 muuta.  

lahdessa elämä sujui entiseen malliin 
ja omassa klubissamme toimivat presi-
dentteinä ansiokkaasti veljet Jorma kyck-
ling ja Sauli mommo.

helmikuun 1. päivänä vuonna 2003 
tuhoutui Columbia-niminen avaruussuk-
kula sen palatessa lennoltaan ja kaikki seit-
semän astronauttia menettivät henkensä. 
irakin sota jatkui, mutta valtion päämies 
Saddam hussein vangittiin joulukuun 13. 
päivänä tigrisissä. maailmanlaajuinen 
hälytys asetettiin maaliskuussa Who: n 
toimesta lintuinfluenssan johdosta ja 
tästä aiheutui hetkeksi sekä matkustus-
halukkuuden että erilaisten säännösten 
tarkistuksia. anneli Jäätteenmäki valit-
tiin 15. huhtikuuta Suomen ensimmäi-
seksi naispuoliseksi pääministeriksi, josta 
virasta hän joutui eroamaan luottamuspu-
lan johdosta kesäkuussa. Pääministeriksi 
tuli matti Vanhanen. lahdessa päättyi 
kari Salmen kausi ja tarmo Pipatti aloit-
ti lahden kaupunginjohtajana. klubitoi-
mintamme jatkui entiseen tapaan presi-
denttien Sauli mommo ja unto Siikanen 
ollessa ohjaimissa.

Vuonna 2004, maaliskuussa valittiin 
itäisen naapurimaamme presidentiksi toi-

selle kaudelleen Vladimir Putin. euroo-
pan unioni laajeni 25 maan liitoksi kun 
siihen liittyi 10 uutta jäsenmaata: kypros, 
latvia, liettua, malta, Puola, Slovakia, 
Slovenia, tshekki, unkari ja Viro. Suo-
malaiset järkyttyivät konginkankaan 
bussiturmasta, jossa 23 nuorta ihmistä 
menehtyi ja 14 loukkaantui. mutta vuo-
den kiistaton ykkösuutinen oli kuitenkin 
26.12.2004 intian valtamerellä sattunut 
maanjäristys ja sen aiheuttama tsunami, 
joka surmasi thaimaassa, indonesiassa, 
intiassa ja muutamissa muissa vaikutus-
alueen maissa melkein 300 000 ihmistä, 
joista 178 suomalaista. lahdessa elämä 
jatkui ”tasainen tappavaa tahtia” veljien 
unto Siikanen ja heikki Vuori ollessa 
vakaasti klubimme ohjaimissa. Sähköposti 
otettiin klubissamme käyttöön viikkoselosteit-
ten jakelukanavaksi.

Vuonna 2005 irakin sota jatkui ja 
amerikkalaiset alkoivat kyllästyä saamiin-
sa miestappioihin.

entinen presidenttimme martti 
ahtisaari sai aikaiseksi rauhansopimuk-
sen allekirjoittamisen helsingissä 15.8. 
indonesian hallituksen joukkojen ja 
acehin itsenäisyyttä ajaneiden vapaus-
taistelijoiden välillä. rauhansopimuksen 
aikaansaamiseen vaikutti suuresti entisen 
klubiveljemme Juha Christensenin moni-
vuotinen sovittelutoiminta indonesiassa.

rotary-järjestö täytti 100 vuotta, jota 
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Slobodan milosevits kuoli haagin tut-
kintovankilassa ja Saddam hussein tuo-
mittiin kuolemaan. Suomen eu-puheen-
johtajakauden aikana lahdessa pidetty 
epävirallinen eu-kokous aiheutti turval-
lisuusjärjestelyineen keskustan ja rannan 
alueella ennen näkemättömät barrikadit 
ja kielletyt alueet.

lahden kaupunginjohtaja tarmo 
Pipatti ilmoitti jättävänsä virkansa ja 
uuden kyläpäällikön virka laitettiin 
hakuun. klubimme päällikköinä toimivat 
reijo Soininen ja Juha rostedt. 

Vuonna 2007 Rotaryklubi Lahti-
Mukkula täyttää 30 vuotta.

Jukka Tolkki

juhlittiin näyttävästi lahdessakin inter-
city-kokouksen merkeissä 19.2. hotelli 
Grandissa. Mukkulan klubi hankki tietoko-
neen ja videotykin työvälineeksi! klubimme 
presidentteinä olivat virassa veljet heikki 
Vuori ja reijo Soininen. 

Vuosi 2006 alkoi tarja halosen uudel-
leen valinnalla, joten Suomi sai nauttia 
edelleen matriarkaalisesta päällikkyydes-
tä. Pääministeri matti Vanhanen herätti 
huomiota yksityiselämällään ja keltainen 
lehdistö otti hänen naisseikkailustaan 
kaiken irti.

Suomi voitti euroviisut ja kansan 
valtasi lordi-kuume. Venäjän suuret ja 
hallitsemattomat metsäpalot aiheuttivat 
Suomessakin ilman pilaantumista ja lah-
dessa näkyi useina päivinä savusumuja. 
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rotaryklubiN Juuret
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PeruStamiS-
Vaiheita
ensimmäinen rotaryklu-
bi perustettiin lahteen 
vuonna 1945. lahtiklubin 
perustamista seurasivat 
aikanaan Salpausselän, 
kanta-hollolan ja Jout-
järven klubien liittyminen 
rotaryperheeseen kaupun-
kimme alueella. Viimeksi 
vuonna 1967 perustetun 
lahti-Joutjärven klubin 
jäsen, arkkitehti unto 
tupala, toimi klubimme 
perustamisaikaan 1976 – 77 
piirin rotarynlaajennusko-
mitean puheenjohtajana. 
unto tupala oli pannut 
vireille jo piirigovernor-
kautenaan 1970 – 71 uuden 
klubin perustamisen lah-
teen joko lahti-Salpaus-
selän tai lahti-Joutjärven 
klubin alueelle. yritys 
uusittiin 1975, mutta kaatui silloisen pii-
rigovernorin innottomuuteen perustaa 
uusia klubeja. Piirigovernoriksi 1976 – 77 
valittu lasse hyvärinen tiesi, että tuleva 

lahti-mukkulaN  
rotaryklubiN SyNty

governor joutuu uSa:ssa koulutettavana 
ollessaan ilmoittamaan, mille paikkakun-
nille hän katsoo voitavan piirinsä alueella 
perustaa uusi klubi. unto tupalan hyvä-
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riselle toimittamassa luettelossa oli myös 
mainittu mahdollisuutena uuden klubin 
perustaminen lahti-Joutjärven rotaryklu-
bin alueelle mukkulaan.

ehdotus kohtasi alussa yllättävän 
paljon vastustusta. Sanottiin, että lah-
ti-Joutjärven alueeltakin tulee olemaan 
vaikeaa saada ri:n vaatimukset täyttäviä 
uusia jäseniä ja että, jos oman klubin jäse-
niä siirtyy työ- tai asuinpaikkansa perus-
teella uuteen klubiin, hyvä kaveriporukka 
hajoaa jne. kuitenkin unto tupala pyy-
si klubin hallitusta ottamaan esityksen 
vakavasti ja sitten suorittamaan jäsenää-
nestyksen asiassa. Jäsenäänestyksen tulos 
antoi lopullisen potkun perustamisaikeil-
le, kuten seuraavasta kirjeestä ilmenee:

edellä kerrotun jäsenäänestyksen 
yhteydessä lahti-Joutjärven klubi oli 
hyväksynyt luovutettavksi uudelle klu-
bille toimialueestaan alueen, jota etelässä 
rajoittavat tervatehtaankatu, Niemenka-
tu, aniankatu, mukkulankatu ja Savon-
valtatie kaupungin rajaan saakka sekä 
pohjoisessa kaupungin raja ja lännessä 
Vesijärvi. uuden klubin toimialue on 
tarkoin ilmoitettu klubin perustamisasia-
kirjoihin kuuluvassa ”applicationissa”, 
joka lähetettiin ri:n Zürichin toimistolle 
26.10.1976.

tästä eteenpäin asiat etenivät vauh-
dilla, kun toimeen oli tartuttu.

27.11.1976 toimitettiin ”extension 
Survey” governorille ja edelleen ri:lle. 
tässä raportissa kysytään mm. mukkulan 
alueen teollisuutta, kauppaa, palveluja, 

asukaslukua, mahdollisia kokouspaikkoja, 
mitä luokitteita alueella on edustettuna 
ja mahdollisia rotaryklubin perustamiseen 
kykeneviä henkilöitä. Viimemainituiksi 
on nimetty seuraavat: raimo tiihonen, 
olavi isomäki, rauno uronen ja Juhani 
hasanen. kyseiset herrat muodostivat ns. 
avainmiesten ryhmän.

avainmiesten 1. kokous pidettiin 
24.1.1977. avainmiehistä raimo tiiho-
nen ja rauno uronen olivat Joutjärven 
klubin jäseniä ja siten omasivat kokemus-
ta rotarytoiminnasta.

avainmiesten toisessa kokoukses-
sa 16.2.1977 keskusteltiin jäsenehdok-
kaista. Jäsenehdokkaat kutsuttiin koolle 
Seurahuoneelle 2.3.1977 informaatioti-
laisuuteen. tilaisuudessa päätettiin lah-
ti-mukkulan rotaryklubin perustavasta 
kokouksesta 16.3.1977.

PeruStamiSkokouS 
16.3.1977

lahti-mukkulan rotaryklubin perusta-
vaan kokoukseen lahden Seurahuoneelle 
oli kutsuttu 24 perustajajäseneksi lupau-
tunutta jäsentä. kutsutuista oli saapuvilla 
19 perustajajäsentä sekä lisäksi PDG unto 
tupala piirigovernorin erikoisedustajana. 
kokouksen puheenjohtajana toimi raimo 
tiihonen ja sihteerinä olavi isomäki.

Perustavassa kokouksessa päätet-
tiin mm. klubin alueen rajoista, klubin 
nimestä, liittymis- ja jäsenmaksuista sekä 
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hyväksyttiin klubin säännöt. Viikkoko-
kous sovittiin pidettäväksi torstaisin klo 
16.30 mukkulan kartanoravintolassa. 

Klubin ensimmäisen hallituksen jäseniksi 

valittiin:

Presidentti  Rauno Uronen 

Varapresidentti  Raimo Tiihonen 

1. sihteeri  Olavi Isomäki 

2. sihteeri  Lasse Peltola 

3. sihteeri Juhani Hasanen 

Rahastonhoitaja  Matti Vornanen 

Klubimestari  Pentti Tiilikainen

Perustamiskokouksen jälkeen unto 
tupala lähetti kaikki perustamisasiakir-
jat ri:n toimistolle Zürichiin. toimiston 
hyvin tarkka työntekijä Sonja renfer 

ehdotteli täsmennyksiä mm. jäsenluette-
lon luokitetietoihin. kirjeenvaihdon myö-
tä tehtyjen muutosten ja täsmennysten 
jälkeen lahti-mukkulan rotaryklubi 
hyväksyttiin ri:n jäseneksi 28.4.1977.

lahti-mukkulan rotaryklubi oli 15. 
rotaryklubi, jota unto tupala oli perus-
tamassa. Paremmissa ja kokeneemmissa 
käsissä ei klubin perustaminen olisi voinut 
olla, ja tästä syystä syntyvaiheisiin liitty-
neet viralliset kuviot etenivätkin varsin 
joutuisasti. rotaryveli unto tupalan rooli 
lahti-mukkulan rotaryklubin perustami-
sessa on ollut ratkaisevan merkittävä, ja 
häntä voidaan hyvällä syyllä pitää klubin 
kummina lahti-Joutjärven klubin ollessa 
lahti-mukkulan rotaryklubin kummi-
klubi.

PeruStaJaJäSeNet  
(Charter memberS) luokitteiNeeN
Grönberg Raimo Paikallisjohtaja Ilmanvaihtolaitteet,  
  valmistus ja asennus
Harju Lasse Toimitusjohtaja Kirjapainot
Hasanen Juhani Talouspäällikkö Maltaat, valmistus
Hietanen Reino Taidekoulun johtaja Kuvaamataiteet
Isomäki Olavi Kehityspäällikkö Konttorikalusteet, tuotanto
Kero Jorma Rakennusosaston päällikkö   Puhelinlaitokset  
Kivistö Pekka Konttorinjohtaja Puutavarat, myynti
Kolu Heikki Toimitusjohtaja Kuorma-autoliikenne
Korpimies Pentti Hallintojohtaja Mallasjuomat,  tuotanto 
Lahtinen Pentti Osastonjohtaja Puunjalostusteollisuuden 
  koneet,  tuotanto
Lehvonen Usko Apulaisasemapäällikkö Rautatiet  
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Loikas Jouko  Toimitusjohtaja  Vihannekset ja  hedelmät,   
  tukkukauppa 
Parviainen Seppo Toimitusjohtaja Naisten vaatteet,  valmistus 
Peltola Lasse Kaupallinen johtaja Konepajat 
Ruokokoski Eero Toimitusjohtaja Puutavarat, vienti 
Sakomaa Jorma Toimitusjohtaja Traktorit, myynti 
Seppä Matti Tuotantopäällikkö Valmisbetoni, tuotanto 
  ja myynti 
Silvennoinen Pentti Kadunsuunnitteluinsinööri  Kadunsuunnittelu
Tiihonen Raimo  Toimitusjohtaja  Elintarvikkeet, tukkukauppa 
Tiilikainen Pentti  Urheilutoimenjohtaja Kunnallinen urheilutoimi 
Uronen Rauno  Toimitusjohtaja  Talonrakennusurakointi
Vaulo Juhani  Henkilöstöjohtaja  Henkilöstöhallinto 
Viljanen Matti  Katsastusinsinööri  Autokatsastus 
Vornanen Matti  Osastopäällikkö  Kunnallinen sähkön
  ja lämmön tuotanto

eNSimmäiNeN  
ViikkokokouS

torstaina 19.5.1977 klo 16.30 alkoi 
mukkulan kartanoravintolassa sikäli his-
toriallinen klubikokous, että se oli lah-
ti-mukkulan rotaryklubin ensimmäinen 
virallinen viikkokokous. klubimestari 
Pentti tiilikaisella olikin tärkeä tehtä-
vä merkitä osanottovihkoon läsnäolijat. 
Sana klubin virallisuudesta ei tavoittanut 
ajoissa kaikkia, joten läsnäolijoita oli vain 
18 jäsenmäärän ollessa 24. Säädetyssä 
ajassa suoritettiin kuitenkin paikkauksia 
3, joten viralliseksi osanottoprosentiksi 
tuli 87,5 %.

Presidentti rauno uronen kertoi 
avauspuheessaan klubin virallisuuden 
toteamisen lisäksi erityisesti osanotto-

säännöistä sekä tulevasta toiminnasta. 
tärkein tuleva tapahtuma oli charter-
juhla, joka on governorin toivomuksesta 
viikolla 25 eli 22.6.1977. Normaalista 
viikkotoiminnasta totesi presidentti, että 
viikkoesitelmiä ei vielä yleisesti aloite-
ta, vaan kokouksissa pidetään 1 – 3 ego-
esitelmää eli toveripiirin tuntemuksen 
lisäämiseksi kukin kertoo 3 – 5 minuuttia 
itsestään ja taustastaan. tällä viikolla oli 
kuitenkin viikkoesitelmänä Juhani Vau-
lon kertomus lahden kouluelämästä ja 
koulupolitiikasta. 

Viikkokokouksen jälkeen piti tilapäi-
sillä varamiehillä täydennetty hallitus 
charter-juhlan järjestelyä varten lyhyen 
kokouksen, jossa ohjelman runkoa hah-
moteltiin aikaisempien vastaavien juhli-
en mallin mukaan.
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Perustamisasiakirja

CharterJuhla

uusi rotaryklubi liitetään juhlavasti rota-
ryperheeseen perustamis- eli charterjuh-
lassa, jossa sille luovutetaan ri:n myön-
tämä charterkirja.

lahti-mukkulan rotaryklubin perus-
tamista juhlittiin ravintola Salpauksessa 
kesäkuun 22. päivänä 1977. Juhlan kulkua 
kuvataan klubin viikkoselosteessa No 6. 
kokoukseen osallistuivat piirigovernor 
lasse hyvärinen, klubin perustaja unto 
tupala, edustajia kaikista lahden alueen 

rotaryklubeista sekä espoonlahden rotary-
klubin edustajat kaikki rouvineen. omia 
veljiä oli juhlassa 20 aviopuolisoineen.

ohjelman taiteellinen puoli musiik-
keineen ja runonlausumisineen lisäsi illan 
arvokkuutta ja viritti osanottajat sopivaan 
tunnelmaan. Piirigovernorin puhe antoi 
evästystä nuoren klubin tulevalle taipa-
leelle. rotarymerkkien jako sekä muiden 
rotaryklubien tervehdykset antoivat tun-
teen, että rotarytoiminta on todella alka-
nut. Pisteenä i:n päälle olivat Joutjärven 
kummiklubin antamat presidentin ketjut 
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sekä kuopusklubilta kuopusklubille kier-
tävä puhemiehen nuija, jonka veli tupala 
on pannut alulle lahjoituksenaan. mate-
rialistit saivat nauttia myös pöydän anti-
mista. Puheen naisille piti veli tiilikainen. 
huumorin siivittämin sanankääntein sekä 
lauluin hän sai yleisönsä lämpenemään. 
tanssin merkeissä saatettiin juhla onnel-
liseen päätökseen.
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Viikkokokouksessa 11.8.1977 esitteli tai-
teilija, veli reino hietanen klubin hyväk-
syttäväksi kaksi viiriehdotusta, jotka ero-
sivat toisistaan pääasiassa sinisen kentän 
koon suhteen. Valkopohjainen malli, 
jonka yläreunassa on tyylitelty aita, ala-
reunassa tyylitelty sininen aaltokuvio sekä 
keskellä rotarymerkki valkealla pohjalla 
sai yksimielisen kannatuksen.

Viirin käyttösäännöiksi hyväksyttiin 
28.10.1977 seuraavat säännöt:

1.  Viirin voi luovuttaa lahjana tai muisto-
esineenä klubimme nimissä ja vain toiselle 
rotaryklubille. Luovutuksen tulee tapahtua 
poikkeustapauksia lukuunottamatta vain 
klubin virallisessa viikkokokouksessa tai 
juhlassa.

2.  Viirin luovutuspäätöksen tekee kunakin 
kertana erikseen klubin hallitus.

3.  Viirien luovutusta kunnioitetaan  
seisaalleen nousten.

4.  Viirien hoidosta vastaavana viiriupseerina 
toimii toinen sihteeri, joka pitää kirjaa sekä 
luovutetuista että saaduista viireistä.

klubikokoukset on avattu vuodes-
ta 1982 lähtien massiivisen vaskikellon 
kumauksella. kello roikkuu vielä mas-
siivisemman mäntyisen jalustan orressa. 
Jalustan lahjoittanut martti kirvesniemi 
kertoo, että alunperin ”gongin” suunni-
telleen veli matti honkavaaran piirustuk-
sissa mitat olivat olleet vielä kaksi kertaa 
suuremmat, mutta veli martti oli niitä 
pienentänyt nykyisiin mittoihin viedes-
sään kuvat teetettäväksi malliveistämö 
liitokseen. Gongiin kuuluvan vaskikellon 
on lahjoittanut veli raimo Grönberg.

merkkipäivinä on klubiveljiä muis-
tettu rotaryaiheisella plaketilla. Plaket-
tien saajat näkyvät sivujen 110 – 111 
taulukoista. 2000-luvun alkupuolella 
plakettien jakaminen jäi pois ohjelmasta 
ja syntymäpäiväsankareita on muistettu 
klubikokouksen alussa sanallisin terveh-
dyksin.

lahti-mukkulan rotaryklubin luon-
netta, toimia ja aktiviteetteja kuvaava 
suomen ja englannin kielinen klubiesite 
on ollut käytössä vuodesta 1992. klu-
biesitteen on suunnitellut veli hannu 
kaarla.
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Presidentti Erkki Kirjavainen ja 1. sihteeri Olli Mentula. Viikkokokous 15.3.1997.
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lahti-mukkulan rotaryklubi vieraili 
unkarissa Pécsin rotaryklubin vieraa-
na syyskuussa 2004. Vierailusta sinänsä 
on kerrottu toisaalla julkaisussamme. 
tulopäivän jälkeisen päivän lounaan 
nautimme viihtyisässä tettye-ravinto-
lassa yhdessä molempien klubien veljien 
ja avec’ien kanssa. lounaasta muodostui 
unkarilaiseen tapaan ”pitkä” ja lieneekö 
meidän sukulaiskansan edustajien osoitta-
ma suuri mielenkiinto talon antimia koh-
taan vaikuttanut siihen, että talon isäntä 
katsoi aiheelliseksi palkita klubiamme 
antamalla muistoksi ravintolan nimikko-
haarikan.

Presidenttimme heikki Vuori otti lah-
joituksen vastaan ja idearikkaana miehe-
nä ajatteli panna ”maljan kiertämään”.

matkan jälkeen pyydettiin klubilai-
silta ehdotuksia maljanjakokriteereistä ja 
valituksi tuli veli olavi isomäen ehdotus, 
jonka mukaan rotarymalja luovutetaan 
vuodeksi kerrallaan veljelle, joka on osoit-
tanut esimerkillistä veljeshenkeä täyttäen 
hienosti palkinnonsaajalle asetettuja vaa-
timuksia:

• Saaja toteuttaa rotaryn perinteitä  
esimerkillisesti.

• Saaja lisää toveruutta ja hauskuutta  
klubielämässä.

• Saaja on esittänyt tai toteuttanut  
jonkin klubin toimintaa rikastuttavan  
toimenpiteen.

• Saaja on hankkinut useita lisäjäseniä  
klubille.

rotarymaljaan liittyvän kunniakirjan, 
joka jää pysyvästi saajalleen, laati veli 
hannu kaarla.

Periaatteena on myös, että maljan 
saajan valitsee kulloinenkin presidentti 
ja malja jaetaan ketjunvaihtotilaisuudes-
sa. Presidentti heikki Vuori ojensi rota-
rymaljan ensimmäisen kerran veli hannu 
kaarlalle 30.6.2005. Seuraavana vuonna 
oli jakovuorossa veli auvo hyyrynen. 

rotarymalJa
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lahti-mukkulan rotaryklubia perustet-
taessa oli klubimme nimen ja sijainnin 
perusteella luonnollinen valinta kokous-
paikaksi perinteistä rikas luonnonkauniis-
sa ympäristössä sijaitseva mukkulan kar-
tano. mukkulan kartano loi erinomaiset 
puitteet alkuaikojen kokouksille, jotka 
pidettiin iltakokouksina.

hotelli- ja ravintolakoulu Fellmannin 
valmistuttua 1981 muutti lahti-mukku-
lan rotaryklubi toimintansa ravintola 
Fellmanniin heinäkuun 1981 alusta läh-

kokouSPaikat

tien. Samalla kokoukset muuttuivat lou-
naskokouksiksi. kokouspaikan vaihtoon 
vaikutti lisääntynyt tilantarve klubin 
jäsenmäärän kasvun myötä. lisäksi lah-
ti-mukkulan rotaryklubin jäsenhankin-
ta-alueeksi oli tullut koko lahden kau-
pungin alue.

Fellmannin korjaus- ja kesälomasei-
sokkien aikana klubimme on kokoon-
tunut useissa ravitsemusalan kohteissa 
kuten mukkulan kartanossa, hotelli 
Salpauksessa ja kauppahotelli Grandissa. 
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kesällä 2006 nautimme lounaan useina 
kauniina kesäpäivinä Vesijärven sataman 
kupeessa ravintola lokissa.

Fellmannissa toiminta jatkui vuoden 
2006 loppuu saakka. Viime vuosina lah-
ti-mukkulan rotaryklubin samoin kuin 
kolmen muun lahtelaisklubin vakituisena 
kokouspaikkana toimi alakerran suuri ruo-
kasali. rotaryvuoden 2006 alkaessa heinä-
kuussa Fellmanni otti salin ”parempaan” 
käyttöönsä ja meidät siirrettiin bellman-
nin yläkerran ruokasaliin. Se olisi vielä 
menetellyt kokouspaikkanamme, mutta 
kun meidät sullottiin syksyn tullen ahtaa-
seen kabinettiin, jossa nousi paitsi läm-
pötila niin myös käyrä korkealle, oli aika 
harkita kokonaan uutta kokouspaikkaa. 
emme tunteneet itseämme enää ravin-
tolan vakituisiksi vieraiksi vaan peräti 
ventovieraiksi, joille saatettiin ilmoittaa 
lähes varoitusajatta, että kokouspaikkam-
me olikin varattu muille vieraille. myös 
rotaryvarusteittemme säilytyksessä ilmeni 
leväperäisyyttä.

klubimme on pitänyt vuosien varrella 
aika ajoin viikkokokouksensa hennalan 
upseerikerholla, joka esitti meille tar-
jouksen syksyllä 2006 tulla vakituiseksi 
asiakkaakseen. lahti-mukkulan rota-
ryklubin oli tässä tilanteessa aika help-
po päättää kokouspaikan siirtämisestä 
upseerikerholle vuoden 2007 alusta läh-
tien. keskustelua herätti lähinnä parkki-
paikkojen vähäisyys, mutta siihenkin on 
luvassa korjaus lähitulevaisuudessa.

upseerikerhon valinta kokouspai-

kaksemme vaikuttaa onnistuneelta alku-
vuoden 2007 kokemusten perusteella. 
osanottajien määrä klubikokouksiin on 
selvästi noussut Fellmannin ajoista. 

hiStoriaa

hennalan upseerikerho,  
lahden varuskunnan  
upseerikerho

lokakuun 8. päivänä 1911 laskettiin 
hennalan kasarmin peruskivi venäläi-
sin juhlallisuuksin. maapohja siunattiin 
pyhitetyllä vedellä ja kirkon rukouksella.
Peruskiven arvellaan olevan upseeriker-
hon perustuksissa.

kerhorakennus valmistui 1913 ja se 
on toiminut koko ajan upseerikerhona, 
ensin venäläisillä ja sitten suomalaisilla. 

tampereen rykmentin upseeriklubi 
otti rakennuksen kerhokäyttöön vuoden 
1920 lopulla.

kerhohuoneiston kalustaminen rahoi-
tettiin upseerikunnan ottamalla 100 000 
markan lainalla, jonka lyhentämiseksi 
naineet upseerit maksoivat 4 % ja naimat-
tomat 5 % kuukausipalkastaan. upseeri-
klubi nimitystä käytettiin vuoteen 1929 
asti, jolloin nimi muutettiin upseeriker-
hoksi.

Nykyisin hennalan kasarmialueen 
isäntänä toimii hämeen rykmentti, 
joka koostuu viidestä joukkoyksikös-
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tä: hämeen ratsujääkäripataljoona 
(hämrjP), urheilukoulu (urhk), huol-
tokoulutuskeskus (hkoulk), tekninen 
koulutuskeskus (teknkoulk), Sotilas-
musiikkikoulu (Smusk).

kerhorakennuksessa on kolme 
nimettyä perinnehuonetta

Ratsuväen perinnehuone
hämeen ratsurykmentti tuli lahteen 
vuonna 1945 ja on edelleen hennalassa 
hämeen ratsujääkäripataljoonana. rat-
sumiehet tunnistaa keltaisesta väristä, 
kauluslaatan reunan väri on punainen.
urheilukoulu oli aluksi osana hämrjP:aa, 
mutta on nyt itsenäinen joukkoyksikkö. 
urheilukoulun väri on myös keltainen ja 
kauluslaatan reunan väri on musta.
 

Huollon huone
huoltokoulutuskeskus juontaa perinteen-
sä Viipurissa olleelta kuormastopataljoo-
nalta (myöh. huoltopataljoona). tällä 
hetkellä hämeen rykmentin kokoon-
panoon kuuluvat huoltokoulutuskeskus 
(huoltokoulu ja lääkintäkoulu) ja tekni-
nen koulutuskeskus (asekoulu ja moot-
torikoulu). Pääosa perinne-esineistä on 
niiden esikunnissa.
 
Maakuntahuone
lahden Sotilaspiirin ja tampereen ryk-
mentin perinnehuone. Sotilaspiiri lak-
kautettiin 1993. lahden Sotilaspiiri vaali 
aikanaan tampereen rykmentin perin-
teitä. Nykyisin perinteiden vaalija on 
hämeen rykmentti.

Lahti-Mukkulan Rotaryklubin ensimmäinen viikkokokous Upseerikerholla 18.1.2007.

kokouSPaikat
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rotaryN taVoite ri:N  
JärJeStySmuoDoN mukaaN

”rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken 
arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana, erityisesti:

Ensiksi: - edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten 
luomalla tilaisuuksia palvelemiseen

Toiseksi: - vaalimalla liike- ja ammattimoraalia ja arvostamal-
la kaikkea hyödyllistä työtä sekä opastamalla jokaista rotaria 
näkemään oma ammattinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa

Kolmanneksi: - innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan 
palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, ammatissaan ja 
yhteiskunnan jäsenenä

Neljänneksi: - edistämällä kansojen välistä yhteisymmärtämys-
tä, hyvää tahtoa ja rauhaa palvelemisen ihanteen yhdistämien 
työn ja toiminnan ihmisten välisen ystävyyden avulla.”

tässä määritelmässä hahmottuvat rotaryn neljä keskeistä 
palvelukenttää: klubipalvelu, ammattipalvelu, yhteiskunta-
palvelu ja kansainvälinen palvelu.

PalVeluVäylät
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klubiPalVelu

klubipalvelu veljeyden  
edistäjänä
rotaryklubin sisäisen hengen luojana klu-
bipalvelulla on aivan oma sijansa. klubi-
palvelun kautta klubi myös profiloituu 
ulospäin, sillä sen eräänä päätehtävänä on 
klubikokousten ohjelmien suunnittelu ja 
toteuttaminen. muista tehtävistä mainit-
takoon läsnäolosta huolehtiminen, vie-
raiden vastaanotto, luokitteiden ylläpito, 
viikkoselosteiden laatiminen, toveruuden 
edistäminen.

risteilyt

Charterjuhlan jälkipuinnissa Seurahuo-
neen häränsilmässä oli veli Jorma Sako-
maa luvannut järjestää klubille rouvineen 
syksyllä risteilyn Villiruusu-nimisellä lai-
valla. Sopiva ajankohta oli 18.8.1977, jol-
loin rotarykokous tai sen jatko päätettiin 
viettää purjehduksen merkeissä.

Sittemmin on lahti-mukkulan rota-
ryklubin klubipalvelun järjestämistä 
ohjelmista perinteeksi muodostunut lop-
pukesästä suoritettu ”risteily”. risteilyjä 
on tehty maitse ja meritse, ne on pidetty 
aina avec-tilaisuutena ja turhaa jäykkyyttä 
on pyritty karttamaan. risteilyjen perim-
mäisistä tarkoituksista antaa oivan kuvan 
klubin ensimmäisestä risteilystä 18.8.1977 
kertova viikkoseloste:

”Viikkokokous pidettiin illanviettona, 
johon sisältyi myös laivaristeily m/s Vil-
liruusulla. mukana oli 18 veljeä vaimoi-
neen. Jo bussissa matkalla heinolaan virisi 
vilkas keskustelu ja se jatkui sitten laivas-
sa, jossa erityisesti kunnostautui veli pre-
sidenttimme (rauno uronen) erilaisten 
temppujen tekijänä. Noin tunnin kulut-
tua rantauduimme rantahuone-nimisen 
majan rannassa. täällä veli presidentti 
lausui veljet vaimoineen tervetulleiksi ja 
muistutti, että ystävyyden kehittäminen 
on eräs rotaryn perusajatuksista ja tällai-
set yhteiset hetket pyrkivät sitä kehittä-
mään. loppuilta sujuikin sitten vapaan 
seurustelun, tanssin ja talon antimien 
nautiskelussa. Paluumatkalla kaikui lau-
lu klubimestarimme (Pentti tiilikainen) 
ansiokkaalla säestyksellä. lopputulokse-
na voimme todeta tutustuneemme kes-
kenämme monin verroin enemmän kuin 
tavallisissa klubikokouksissa.”

kalkkisten lomameijeriin suoritettiin 
risteily 28.8.1980. ohjelmaksi oli hallitus 
kaavaillut seuraavanlaista:

1.  Tervetuliaiscocktail (sekoittavat Kivistö ja 

Tiilikainen)

2.  Tervetuliaissanat (lausuu Peltola)

3.  Kahvinkeitto- ja voileiväntyöstöhenkilö-

kunnan selvittely esim. tikanheitolla  

(suorittaa Kivistö)

4.  Vapaata seurustelua

5.  Tanssia ja pelejä sekä leikkejä  

(pelit ja leikit hoitelee Hölttä)
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6.  Runo (riimittelee ja lausuu Malkavaara)

7.  Makkaran nautiskelu

8.  Tanssia

9.  Kotiin lähtö n. klo 23.30

ainakin alukset m/s Villiruusu, m/s iiris, 
m/s olga ja m/s karisalmi ovat tulleet 
tutuksi retkillämme. klubimme viimei-
nen laivaristeily on suoritettu m/s aino-
laivalla 5.8.1999. Sihteeri toivo Pulli 
kuvaa tapahtumaa viikkoselosteessa näin: 
”Presidentti toivotti tervetulleiksi kesä-
risteilylle 27 veljeä, 27 avecia ja yhden 
lapsen. risteily suoritettiin ruokailun ja 
yhteislaulun merkeissä ahkeran ja ansiok-
kaan haitarinsoiton säestyksellä. kävim-
me Vääksyn kanavan kautta Päijänteellä 
ja palasimme satamaan onnistuneelta ris-

teilyltä n. klo 22.30.”
risteilyt ovat olleet klubimme kes-

kinäisen kanssakäymisen kohokohtia 
– perinteen soisi elvytettävän tulevaisuu-
dessa. 

retket

Paitsi risteilyjä on aikojen saatossa teh-
ty lukuisia retkiä mitä moninaisimpiin 
kohteisiin. useat retketkin, joista osa on 
suoritettu puolisojen kera, ovat muodos-
tuneet perinteisiksi, kuten syksyiset sieni-
retket ja jokatalviset pilkkikisat. retkeilty 
on muun muassa lahden Säästöpankin 
majalle Siikasalmeen, urajärven karta-
noon, mallasjuoman tuvalle heinolaan, 

Kuvassa v. 2006 pilkkimestari Jorma Sakomaa pokaaleineen. 
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messilään, hälvälään ja tuusulan aino-
laan. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana 
ovat seuraavat retket olleet ohjelmassa:

• Sieniretki Hälvälään 97, 98, 00, 01, 02, 03 

avec, Uranlinnaan 05

• Siikaniemi kirkkovenesoutua avec 99

• Pyhäniemi avec 97

• Jazztori 00

• Kymenkoskella perhokalastusta 01

• Kesäilta Kilpiäisten majalla avec 02

• Konsertti Sibeliustalolla avec 02, 07

• Honkalinnan taidenäyttely avec 03

• Uranlinna illanvietto Pécsin rotarien  

kanssa avec 03

• Pilkkikisat Uranlinna 04, 05, 06, 07

• Kevätretki Pärnuun 06

• Kevätretki Viroon 07

Siikaniemen retki 19.8.1999

Viikkoselosteessa 1. sihteeri toivo Pulli 
kertoo:

Presidentti toivotti osanottajat ter-
vetulleiksi tapahtumaan. mukana oli 10 
veljeä aveceineen, joista kolme lasta, 
yhteensä 20 henkilöä. Jorma Parviainen 
esitteli kirkkoveneen ominaisuuksia ja 
miten sillä soudetaan. teimme soutu-
retken Vesijärvelle kiertäen lähisaaret. 
Sää oli kesäisen lämmin ja aurinkoinen. 
Soudun jälkeen veli Jorma esitteli meille 
maailman vanhimman alttaritaulun kirk-
kosalissa – suomalaista peruskalliota n. 2 

miljardia vuotta vanhaa graniittia, jossa 
näkyi eri kerrostumia. lopuksi nautittiin 
maukas iltapala.

tutustumisretki hollolan  
honkalinnaan 24.4.2003

mikä virkistäisikään enemmän mieltä 
kuin veljien ja avecien yhteinen kevät-
retki ja taiteilijan ateljeehen tutustumi-
nen? barokkimaisen rehevä ja joviaali 
taiteilija Juhani honkanen oli lupautunut 
ottamaan meidät vastaan ja esittelemään 
töitään sekä ateljeekotiaan honkalinnaa. 
mahtavaa hirsilinnaa ympäröi laaja veis-
tospuisto, jonka kävijä kohtaa ensimmäi-
senä ja pääsee näin tutustumaan taiteilijan 
erääseen osaamisalueeseen, kuvanveis-
toon. honkanen onkin todellinen moni-
lahjakkuus; kuvataiteilija, kuvanveistäjä, 
suunnittelija ja rakentaja. honkalinna on 
esimerkki hänen rakentajan kyvyistään, 
sillä parahiksi 20-vuotistaiteilijajuhlaan 
vuonna 1992 valmistunut rakennus on 
suurelta osin hänen itse piirtämänsä ja 
rakentamansa hirsilinna. kuvataiteilijana 
honkanen on vaikuttava ja vahva, josta 
osoituksena on lähes sata yksityisnäytte-
lyä, joista ulkomailla kymmenkunta.

Vuonna 2000 honkanen sai Pariisin 
louvressa taiteilijasalongin kunniakirjan 
ja vuonna 2001 hopeamitalin veistokses-
taan, joka on nähtävänä hirsilinnan edes-
sä. taiteilijan kotikunta, hollola, kunni-
oitti kuntalaistaan myöntämällä vuonna 
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2000 honkaselle tunnustuksen Pro hol-
lola -mitalin muodossa, jota saaja kertoo 
suuresti arvostavansa.

honkasen kuvailmaisu on väkevää 
ja varsinkin maisemien valon ja varjon 
kuvaaminen on aivazovskimaisen taitu-
rillista. Suorastaan mykistäviä ovat kan-
kaalle vangitut kylmät pakkasyöt kuuta-
moineen ja hänen stillebeninsä hänelle 
tunnusomaisine kompositioineen puhut-
televia.

kotiin palattiin todellakin virkisty-
neinä ja tuliaisina verkkokalvolle tallen-
tuneina kauniita kuvia.

ruokakurssit

kun klubimme kokouspaikaksi tuli 
1.7.1981 Fellmanni, maineikas ravinto-
lainstituutti, oli luonnollista, että klubi-
palvelu kehitteli teeman ympärille lähes 
vakituisen ohjelmanumeron: ruokakurs-
sit. ensimmäinen kurssi pidettiin syksyllä 
1982 ravintolakoulun silloisen opettajan 
ja sittemmin klubiveljemme taisto iner-
von johdolla aiheena ”yöruoka”. lie-
nemmeköhän me rotaryveljet tunteneet 
omakohtaista tarvetta huikopalaa koh-
taan, kun ensimmäisenä tähän ruokala-
jiin itsemme kurssitimme? myöhemmin 
on opeteltu laittamaan mm. kalaruokia, 
kiinalaisia ruokia, salaatteja, alkuruokia 
jne. Pari kertaa on vaihteeksi tutustuttu 
juomakulttuuriinkiin viinikurssien muo-
dossa.

Työn satoa salaattikurssilta 1984.

Kokkiveljet Heikki Salmi ja Pentti Välimaa työmaalla.
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ruokakurssit ovat saaneet paitsi klu-
biveljien etenkin daamien jakamatto-
man suosion. ovathan arvoisat daamit 
päässeet kerrankin valmiiseen pöytään. 
kurssien ohjelma on noudattanut perin-
teisesti kaavaa: - klo 17 – 17.30 teoriaa 
kulloisestakin aiheesta - 1 – 1  1/2 tuntia 
kiivasta ruuan valmistusta, kattaus - klo 
19 daamit saapuvat, ruokailu avec. ei sii-
nä ole joutanut sormi suuhun eikä peukalo  
keskelle kämmentä, kun kerrankin kala-
ruokakurssilla valmistettiin reilussa tun-
nissa 19 kalaruokalajia. Sitä paitsi kaikki 
myös syötiin ja jälkiruuat sekä juomat 
päälle.

Palautettakoon mieliin malliksi kiina-
laisten ruokien kurssilta 7.11.1985 seuraa-
va yksinkertainen resepti, joka soveltunee 
yöruuaksikin:

 "HUMALTUNEET KATKARAVUT"
	 250	g	 katkarapuja,	pakaste
	 1	dl	 purjoa,	silputtu
	 1	tl	 tuore	inkivääri,	silputtu
	 2	rkl		 öljy

	 marinadi
	 3	rkl		 kuivaa	sherryä
	 1	tl		 soijakastiketta
	 1	tl		 sokeria
	 1/4	tl		 suolaa

 - sulata, valuta ja kuivaa katkaravut hyvin 
 - sekoita marinadi
 - sekoita katkaravut marinadiin ja  
      pidä siinä 1 – 2 tuntia
 - kuumenna öljy paistinpannussa 
 - lisää purjo ja inkivääri ja paista minuutti 
 - lisää katkaravut ja paista kaksi minuuttia  
   sekoittaen.

Viimeisen aterian valmistelua...
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ruokakurssit lienee pitkäaikaisin 
lähes poikkeuksetta jokaisen rotaryvuo-
den ohjelmistoon kuulunut viikkokoko-
us, viimeisten 10 vuoden aikanakin niitä 
järjestettiin 8 kertaa mitä erilaisimpien 
teemojen merkeissä. Viimeistään keväällä 
2006 havaittiin, että ravintoloiden pyytä-
mä hinta ruokakurssista, so. tarveaineiden 
ja tilojen antaminen käyttöömme, alkoi 
kohota sellaiseksi, että hinta suoranaises-
ti karsi osanottoa niihin. kun lokakuun 
2006 kurssille ilmoittautui enää kuu-
si veljeä, huomasimme, että meidät oli 
tuotteistettu ulos tästä perinnerikkaasta 
ohjelmasta. Syksyn ruokakurssi jouduttiin 
perumaan kokonaan, emmekä pysty enää 
palaamaan ohjelmanumeroon ainakaan 
entisessä muodossaan.

Näillä näkymin viimeinen ruokakurs-
si pidettiin bellmannissa grilli-illan mer-
keissä 12.5.2006. mukana oli yhteensä 33 
henkilöä avecit mukaan lukien.

Rotaryklubi
Grilli-ilta

Kala-kasvisnyytti, kirpeää yrttikastiketta
•

Naudanfileetä ja karitsanfileetä vartaassa
kasvisratatouille ja grilliperunaa

•
Meloni-sitrussalaatti, vaniljajäätelöä

... ja lopputulos.
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Sauna- ja takkaillat

Suomalaisen suhde kesään on aivan erityi-
nen ja varsinkin sydänkesän suuri juhla, 
juhannus, herkistää raavaankin miehen. 
Jo pelkkä sana tuo mieleen elementit, 
jotka niin oleellisesti kuuluvat perintei-
sen suomalaisen juhannuksen viettoon: 
lämpiävän rantasaunan tuoksun, kesän 
ensimmäisen vihdanteon, löylynheiton 
sihahduksen kiukaalle, talviturkin heiton 
kylpijän pulahtaessa vielä viileään järvi-
veteen… ja suorastaan euforisen tunteen 
kylmän ja kuohuvan soljuessa hk:n sini-
sen palanpainikkeena.

olemme vaalineet klubimme yhteistä 
juhannussaunaperinnettä klubin perus-
tamisesta lähtien kokoontuen alkuvuo-
sina mukkulan rantasaunassa, sittemmin 

Antinkallio

myllysaaressa ja alasenjärven rannal-
la antinkalliossa. Suomalainen sauna 
jos mikä on omiaan luomaan veljellistä 
ilmapiiriä, jossa on vaihdettu rotaryvuo-
den viimeiset kuulumiset. istuvalla pre-
sidentillä on ollut hymy herkässä, onhan 
työteliäs vuosi kohta takanapäin, kun taas 
tulevan presidentin kasvoilta on saattanut 
havaita lieviä jännityksen oireita viikon 
päästä tapahtuvan ketjunvaihdon muka-
naan tuoman vastuun johdosta.

Viimeiset yhdeksän vuotta olemme 
saunoneet antinkalliossa, kenraalimajuri 
karl oeschin entisessä huvilassa, ala-
senjärven rannalla, joka nykyään on Päi-
jät-hämeen osuuspankin omistuksessa. 
isäntinä ovat toimineet veli heikki Salmi 
ja veli Jari oivo. huvilaan liittyy mielen-
kiintoista historiaa, josta lainaus alla.
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takkaillat

oma merkityksensä veljeyden kehittä-
misessä on ollut klubipalvelun järjestä-
millä ”takkailloilla”, joihin on kutsuttu 
nimenomaan nuorimpia klubin jäseniä 
mukaan. Vapaamuotoisissa keskusteluis-
sa vanhempien klubiveljien seurassa on 
uusimpia veljiä pyritty lähentämään klu-
bin toimintaan ja henkeen. takkailtojen 
ansiosta yhteenkuuluvuuden kynnys on 
madaltunut ja nuorten veljien aktiivisuus 
klubitoimintaan lisääntynyt. 

takkailtoja on järjestetty mm. Fell-
mannin saunatiloissa, iskulla, taktumissa, 
paikallisten pankkien, meritan (Nordea), 
PoP:n ja Sampon tiloissa sekä Vesitor-
nissa.

Pitkä lounas

Vuosituhannen vaihduttua ideoitiin tai 
oikeastaan herätettiin henkiin vanhem-
pien klubiveljien toimesta käsite ”pitkä 
lounas”. liike-elämästähän tämä seuruste-
lumuoto oli lähes tyystin kadonnut, jonka 
vuoksi klubissamme katsottiin hyvinkin 
aiheelliseksi ruveta vaalimaan tätä arvo-
kasta perinnettä. 

Veli raimo tiihonen piti aiheesta 
esitelmän klubikokouksessa 16.3.2000. 
Veli raimo piti pitkän lounaan merkitys-
tä veljellisen yhteishengen luojana hyvin 
merkittävänä. yritysmaailmassa pitkät 
lounaat olivat takavuosina suhteellisen 
yleisiä ja veli raimo kertoi niiden eri 
muodoista ja tavoista. Varsinaiseen klubi-
kokoukseen osallistui 32 omaa veljeä, jon-

Alasenjärven rannalla 21.6.2006.
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ka jälkeen klo 13 pitkä lounas jatkui 20 
veljen voimin Fellmannin saunaosastolla, 
jossa isäntänä toimi entinen klubiveljem-
me rehtori Nils munter. Saunomisen jäl-
keen käveltiin kolkankadulle hartwallin 
(ent. mallasjuoman) edustustiloihin naut-
timaan talon valmistamia tuotteita ja ilta-
palaa. matka jatkui vielä tmt-malisen 
tiloihin, jossa isäntänä toimi veli toivo 
malinen. aikakirjat eivät kerro, montako 
veljeä sinne asti jaksoi, mutta osallistujien 
mielestä pitkälounas oli antoisa ja vahvis-
ti veljeyttä.

Pitkä lounas osoittautui alusta alkaen 
menestystarinaksi klubissamme, sillä siitä 
on muodostunut jos ei vielä perinnettä 
niin ainakin jonkinlainen jatkumo viime 

vuosien aikana. isäntinä ovat useimmiten 
toimineet panimomestariveljemme Jukka 
kronlöf ja Jorma rasi hartwall oyj:stä, 
missä olemme tutustuneet myös euroopan 
moderneimpaan panimoon ja käyneet 
ahkerasti olutkoulua. kerran, 29.9.2005, 
olemme nauttineet pitkää lounasta muk-
kulan kartanoravintolassa Vanhan ajan 
rotarykokouksen merkeissä. 

 Pitkälounas 13.6.2002 klo 15.00
 Ohjelma:
 15.00 Hartwall, Kolkankatu 17
 15.00-15.20  Bussikuljetus uudelle panimolle
 15.20-17.00  Panimokierros
 17.00-17.20  Paluukuljetus Kolkankadulle
 17.20-19.00  Klubikokous Hartwallilla
 Hartwall-esittely
 Iltapalaa, juomia
 19.00 Jatko-ohjelmaa

 

tätä kirjoitettaessa on tiedossa seuraa-
van kerran pitkä lounas 12.4.2007, jolloin 
maistelemme veli reijo Soinisen valmis-
tamia 30-vuotisjuhlaviinejä.

Pitkällä lounaalla Mukkulan Kartanossa 29.9.2005  
vasemmalta veljet Juha Rostedt, Unto Rönkkönen, 
Olli Mentula, Sauli Mommo, Antti Havia, Jukka  
Tolkki, Mika Kaunomäki ja Heikki Mattila.
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ammattiPalVelu

ammattipalvelu – rotarin  
velvollisuus

ammattipalvelu syntyi rotaryliikkeessä 
hyvin varhaisessa vaiheessa luokiteperi-
aatteen pohjalta, jonka mukaisesti aktii-
vijäsenyys on rajattu yhteen kunkin lii-
ke- ja ammattialan edustajaan kussakin 
klubissa. kääntäen sanottuna yksittäinen 
rotary toimii klubissa oman ammattikun-
tansa edustajana, jonka velvollisuus on 
noudattaa korkeaa ammattimoraalia työ-
paikallaan.

luokite-esitelmät

rotarykokousten ohjelmien perustana 
ovat lähes alusta saakka olleet aktiivijä-
senten pitämät luokite-esitelmät. kukin 
klubin jäsen pääsee vuorollaan kertomaan 
veljille omasta ammattialastaan ja näin 
ammattitietoutta jakamalla rakennetaan 
siltoja eri ammattikuntien edustajien 
välille. luokite-esitelmät ovat olleet klu-
bin perustamisesta saakka korkeatasoisia, 
onhan lahti-mukkulan rotaryklubin 
jäseninä ollut alkuajoista lähtien monen 
eri liike- ja ammattialan itsenäisiä yrittä-
jiä ja johtavia edustajia. Vuosien saatossa 
on heidän pitämistään esitelmistä saatu 
seurata yhteiskunnan, teknologian, tuo-
tannon ja palvelualan kehitystä.

ammattipalvelukomitean toimesta 

on järjestetty esitelmäsarjoja ja keskus-
telufoorumeja kiinnostavista aihekoko-
naisuuksista kuten ammattietiikasta ja 
johtamisjärjestelmistä. 

tutustumisvierailut

Paikkakuntamme vireä teollisuus- ja liike-
elämä on luonut rotareille mahdollisuuden 
tutustua mitä erilaisimpiin teollisuus- ja 
liikelaitoksiin. klubimme tutustumiskoh-
teina ovat aikojen kuluessa olleet ennen 
vuotta 1997 mm.: 

Oy Mallasjuoman tehtaat 

Oy Fläkt Ab (Suomen Puhallintehdas Oy)

Lahden Polttimo Oy

Jämsän Konepaja ja Valimo Oy

Lahden Traktori Oy 

Lahden Nahka Oy 

Kymijärven Lämpövoimala

Tukkupaasio Oy

Lahden Kaukokiito Oy 

Lahden Rautatieasema

Onninen Oy

Lahden Säästöpankki

Teinituote Oy

Lahden Seudun Osuuspankki (Päijät-

Hämeen Osuuspankki)

Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys

Oy Lohja Ab

Finnsonic Oy

Puukeskus Oy

Isku Oy

Esan Kirjapaino Oy
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Uponor Oy

Suomen Yhdyspankki 

Asko Oy

Teräspeikko Oy

Eino Talsi Ky

Helmisen Auto Oy

Starckjohann Oy

Kariniemen jätevedenpuhdistamo 

Rammer Oy

Markprint Oy

Penope Oy

Pohjola-Yhtiöt

Muototieto Oy

Teknoware Oy

Enso-Gutzeit Oy

Schauman Wood

Neopoli Oy 

Lahti Energia Oy

Profiili Oy

Ekokem Oy

Deltatek Oy

Halton Oy

MR-Markkinointi Oy

Hartwall Oy

Startex Oy

Raute Precision Oy

Klubimme edustajat Jorma Sakomaa, Raimo Tiihonen, Olavi Isomäki ja Lasse Peltola  
onnittelukäynnillä ISKU Oy:n täyttäessä 50 vuotta 1978.



��

PalVeluVäylät

Vuosina 1997 – 2007:
Esan Kirjapaino Oy / Etelä-Suomen  

Sanomat 97, 00, 03, 07

Lahden Polttimon uusi hiivatehdas 97

Päijät-Paino Ky 97

TMT-Malinen Oy 98, 05

Kymijärven Voimala 98

Oululainen Oy 98

Teknoware Oy 99

Lahti Vesi Oy 99

Eimo Muovi Oy 99

Enso Oyj Heinolan Flutingtehdas 99

Hartwall Oy, avec 98, 00

Päijät-Hämeen Osuuspankki 00

WM-Data Oy 01

Vianor Oy 01

Lahden Autokori Oy 01

Lahden Polttimo 01

Helisen Autoliike 01

Hartwall Oy pitkä lounas 01

Isku Oy, avec 03

Taktum Oy 05

Mega-Auto Oy 05

Sokos Tavaratalo 05

Stora Enso 05

Automaa 07

Orfer Oy 07

Osuuskauppa Hämeenmaa 07

Vierailukokous Uponorin Nastolan tehtailla joulukuussa 1988.  
Etualalla oikealla isäntämme veli Pentti Välimaa.
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Palveluelinkeinojen, taidelaitosten ja 
yhteiskunnallisten kohteiden saralta mai-
nittakoon ennen vuotta 1997 esim. 
Asko-Upon työterveyskeskus

Päijät-Hämeen keskussairaala

Lahden suurhalli

Palolaitos

Kallen talo

Ristin kirkko

Mukkulan kirkko

Radiomuseo

Lahden suojatyökeskus

Pajulahden urheiluopisto

Mustankallion väestösuoja

Steiner-koulu 

Hämeen rykmentti

Aikuiskoulutuskeskus

Kaupungin kirjasto

Reino Hietasen ateljee

Kauppakeskus Trio

Teemuntalo

Lahden yhteiskoulu

Vuosilta 1997 – 2007:
Eduskunta, avec 99, avec 03

Sibeliustalo 99 

Messilä Golf 00

Galleria Eskola 01

Pro Puu-keskus 01

Ravintola Taivaanranta, avec 03

Pelicans – HPK 03, 07

Lahden musiikkiopisto 04

Lahden Namika 05

Lahden vesitorni 05

Hennalan varuskunta 06

Lahden kaupunginteatteri, Zorbas avec 04, 

Leyla ja Daniel avec 06

Vesivehmaan lentokenttä 06

Siirtolapuutarha 06

Kaupungintalo 03, 06

Kaupunginmuseo 06

Radio- ja TV-museo 07
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Leylan & Danielin väliajalla.  Vasemmalta Salli ja Erkki Kirjavainen, Terttu Ollikainen,  
Topi Malinen, Hannu ja Hannele Varpila, ja Matti Ollikainen.

teatteri-illat 

Veljet avec olivat runsaslukuisesti 
kokoontuneet viettämään yhteistä teat-
teri-iltaa kaupunginteatteriin 5.11.2004, 
jonka ohjelmassa oli musikaali ”Zorbas”. 
lahden kaupunginteatterin esitys ylitti 
mukana olleen mielestä kaikki odotuk-
set: nerokas näyttämöllepano, loistavat 
tanssikohtaukset, osassaan Zorbaksena 
uskottava uula laakso teki ehkä elämän-
sä parhaan roolin, samoin amiraalejaan 
kaipaava hellyttävä hortense-bubuliina, 
ritva Filpun tulkitsemana näytti hänen 
loistavat komediennen kykynsä. kaiken 
kaikkiaan nautittava esitys, jossa kaikki 
osatekijät täydensivät toisiaan; siis todel-
linen voitto lahden kaupunginteatteril-
le. 

Väliajan kahvipöytäkeskusteluissa oli 
kuultavissa vain superlatiiveja ja positiivi-
sia lausumia, jota käsitystä yleisön runsai-
den aplodien määrä vahvisti.

teatteri-iltaa lahden kaupunginteat-
terissa vietimme myös 10.3.2006 musi-
kaalia ”leyla & Daniel” seuraten. lahden 
kaupunginteatterin toista kertaa järjestä-
män hopeakuu-musiikkiteatterikilpailun 
tammikuussa 2004 voittanut ”leyla ja 
Daniel” on erinomainen esimerkki uuden-
laisesta musiikkiteatterista. Parituntiseen 
tiiviiseen ”pakettiin” on mahdutettu kipe-
än ajankohtaista yhteiskuntakritiikkiä, 
kulttuurien välistä jännitettä, yllättäviä 
siirtymisiä kansanmusiikista arkipopin 
kautta länsimaiseen pop- ja rock-musiik-
kiin ja fantastisten näkyjen lavastusta, 
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joka korostaa kokonaisuutta henkivää 
dynamiikkaa.

mukana ollut huomasi usean veljen ja 
varsinkin rouvien vaihtavan mielipiteitä 
nähdystä ja kuullusta – tuntuu kosketta-
neen ja herättäneen ajatuksia – tarinahan 
perustuu tapahtuneeseen.

lahtelaiSet  
moNumeNtit

Sibeliustalo
lahden näyttävimmissä monumentaali-
rakennuksissa kaupungintalolla ja Sibe-
liustalossa on klubimme vieraillut useaan 
otteeseen, joten lienee paikallaan kerrata 
tässä yhteydessä muutama sananen nii-

denkin historiasta.
Sibeliustalolla kävimme ensikerran 

rakennustyön loppuvaiheissa 13.1.2000. 
Sen jälkeen olemme vierailleet siellä 
rotaryryhmänä useasti, viimeksi interci-
ty-kokouksen yhteydessä 22.2.2007 koke-
massa konserttinautintoa osmo Vänskän 
johtaessa Sinfonia lahtea. myös rota-
rypiirin 1390 piirikonferenssi on pidetty 
Sibeliustalossa 22. – 23.4.2005.

kun keväällä 2000 säveltäjämestarim-
me Jean Sibeliuksen nimeä kantava Sibe-
liustalo valmistui, sai Suomen musiik-
kielämä kauan kaipaamansa ja arvoisensa 
konserttisalin, joka akustisilta ominai-
suuksiltaan on suoranainen ihme. Nyt 
voitaisiin nauttia musiikista juuri sellai-
sena kuin se on kirjoitettu, ilman huonon 

Sibeliustalo
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akustiikan aiheuttamia vääristymiä.
Suunnittelijat, arkkitehdit hannu 

tikka ja kimmo lintula kertovat tämän 
puisen kongressi- ja konserttikeskuksen 
päällimmäisenä innoituksen lähteenä 
olleen suomalaisen metsän. metsähän 
on aina tarjonnut meille suomalaisille 
”metsäläisille” niin ravinnon kuin elä-
misen tarveaineet; unohtamatta metsän 
funktiota niin pakopaikkana vihollisen 
uhatessa kuin rauhoittumisen ja hiljenty-
misen temppelinä.

Puinen Sibeliustalo nousi Vesijärven 
rantaan, jossa lahden teollinen toimin-
ta käynnistyi höyrysahauksella vuonna 
1869 ja näin oli luonnollista, että yli 130-
vuotiset sahateolliset perinteet antoivat 
syyn uudisrakennuksen materiaaliin ja 
paikkaan. Sibeliustalo sai myös Suomen 
metsäteollisuuden tuen puolelleen ja 
valittiin valtakunnalliseksi pääkohteeksi, 
puurakentamisen ”lippulaivaksi”, josta 
muodostui Suomen suurin julkinen puu-
rakennus sataan vuoteen. rakennuksen 
lähes 90.000 m³:n kompleksi koostuu 
neljästä elementistä: saneeratusta puuse-
päntehtaasta, konserttisalirakennuksesta 
ja näitä yhdistävästä metsähallista sekä 
lasikäytävällä yhdistetystä kongressisii-
vestä. kaikissa uusissa osissa kantavana 
materiaalina ja rakenteena on puu.

toinen suunnittelun lähtökohta oli 
alueen teollinen historia ja vanhojen tii-
lirakennusten mutkaton estetiikka sekä 
veden läheisyys.

Vierailu lahden kaupungin-
talolla 13.10.2006

Saattaa olla, että meille rotaryveljillekin 
oman kaupungin kaupungintalo on vieras 
ja siihen tutustuminen on lykätty tuon-
nemmaksi. Ja nekin veljet, jotka hyvinkin 
tuntevat kyseisen rakennuksen joko työ-
paikkanaan tai asioituaan siellä aiemmin, 
saattavat virkistää muistiaan ja tarkentaa 
tietojaan rakennuksen historiasta.

tutustumistilaisuus aloitettiin enti-
sessä kaupunginvankilassa tyrmässä nau-

Kaupungintalo
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titulla lounaalla, minkä jälkeen kaupun-
ginsihteeri timo Pohjansalo, kolmannen 
polven lahtelainen, esitteli taloa ja sen 
toimintaa.

lahden kaupungintalo kuuluu eittä-
mättä eliel Saarisen 1910-luvun merkittä-
viin monumentaalirakennuksiin. raken-
nuksessa kokoontuu kaupunginvaltuusto 
ja -hallitus, jonka lisäksi rakennuksessa 
on paljon erilaisia kokous- ja neuvottelu-
huoneita ja luonnollisesti myös kaupun-
ginkanslia.

rakennus valmistui 1912, jolloin kau-
pungin väkiluku oli vain n. 4 000, joten 
sinne voitiin sijoittaa kaupungin hallin-
non lisäksi palolaitos, poliisilaitos ja jopa 
kaupunginvankila.

tilaa tarvittiin pian lisää ja 1934 liitet-
tiin kaupunginarkkitehti kaarlo könösen 
piirtämä laajennusosa, joka sulki eteläsi-
vultaan avonaisen pihan. 

Sodat aiheuttivat rakennukselle suuria 
vaurioita, varsinkin 1939 pommitukset, 
joiden korjaukset ja toisaalta asutuksen 
lisääntymisen johdosta tarvittavat muu-
tostyöt aiheuttivat sen, että rakennus 
sisäpuoleltaan menetti alkuperäisen hilli-
tyn ja arvokkaan myöhäisjugend-ilmeen-
sä. modernisoinnin yhteydessä harkiten 
suoritettu rakennuksen entistäminen 
on palauttanut myöhäisjugendin ja eli-
el Saarisen alkuperäinen harmoninen ja 
yhtenäinen kokonaistaideteos lähentelee 
alkuperäisilmettään.

Lounaalla kaupungintalon Tyrmässä. Vasemmalta veljet Petter Parikka, Heikki Salmi,  
Jukka Kronlöf, Juha Rostedt, Kari Siljander, Pekka Kivistö ja Jari Hautamäki.
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Varsinkin sisään tultaessa pääoven 
kautta ja liikuttaessa valtuustosalissa ja 
linnamaista sisäpihaa kiertävissä käytävä- 
ja aulatiloissa, tuntuu kuin palaisi suoraan 
1910-luvulle. 

eduskuntavierailu 27.11.2003

Sateisena ja pimeänä marraskuunlopun 
iltana suunnattiin tilausbussin nokka 
kohti helsinkiä tarkoituksella tutustua 
Suomen parlamentin, eduskunnan toi-
mintaan. lahtelainen kansanedustaja 
tuija Nurmi oli luvannut ottaa meidät 
vastaan ja esitellä taloa ja sen toimintaa. 

eduskuntatalo on tyyliltään 1920-
luvun klassismia. Julkisivut on verhoiltu 
kalvolan punertavalla graniitilla ja pää-
fasadissa on 14 pylvästä, jonka kapitee-
lit on tyylitelty korinttilaisella tyylillä. 
itsenäisyyden ja kansanvallan monu-
mentiksi eduskuntatalo on viimeistelty 
kokonaistaideteos, jossa rakennustaide, 
taideteollisuus, taidekäsityö ja kuvataide 
muodostavat yhdenmukaisen, arkkiteh-
tuurin ehdoista lähtevän kokonaisuuden. 
kokonaistaideteos toteutettiin J.S. Sire-
nin johdolla, ja hänen piirtämiään ovat 
myös tärkeimpien tilojen kalusteet, valai-
simet ja monet muut yksityiskohdat.

eduskuntatalon sisustus noudattelee 
talon sisäistä hierarkiaa: mitä tärkeäm-
pi toiminto, sitä juhlavampi ulkoasu, ja 
jokaisella kerroksella on oma ilmeensä. 
talon sisustus on tyyliltään klassistinen, 

mutta rakennusaikana Suomeen levinnyt 
uusi tyylisuunta, modernistinen funktio-
nalismi, on saanut sijansa yksityiskohdis-
sa. tarkkasilmäinen huomaa myös koris-
teellista art deco tyyliä ja varsinkin upeat 
valtiosalin eteisen vihreät stukkomarmo-
riseinät viehättävät katsojaa.

tuija Nurmi kertoi työstään kan-
sanedustajana ja tekemistään aloitteista 
samalla kun nautimme maittavat kahvit. 
opastettu ja mielenkiintoinen kierros 
päättyi istuntosalin lehtereille, jossa saim-

Eduskuntatalo
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me tilaisuuden seurata täysistuntoa.
eduskuntataloa laajennettiin jo 1978 

ja nyt odottaa lisärakennus valmistumis-
taan. lisärakennuksen vihkiäisiä on tar-
koitus viettää syyskuussa 2004, eli ensi 
syksynä. toivottavasti saamme joskus 
tilaisuuden tutusta uuteen ja uljaaseen 
lisärakennukseen, johon tulee edustajien 
työhuoneita ja muita kipeästi tarvittavia 
tiloja.

olimme varautuneet myös tutustumis-
käyntiin kiasmassa, nykytaiteen museossa, 
mutta satuimme paikalle liian myöhään ja 
päädyimmekin vain talon kahvioon; vel-
jelliseen ja rotaryhenkiseen yhteishetkeen 
ennen kotiinlähtöä. lahteen saavuimme 
ennen ”pikkutunteja”, sini-valkoisin aja-
tuksin!

Senssipalsta

toimikaudella 1993 – 1994 klubimme 
ammattipalvelukomitea otti veli Juha-
Pekka rautasen johdolla tehtäväkseen 
tutkia, mitä klubiveljet voivat toisilleen 
tarjota ja mitä haluavat ottaa itse vastaan. 
tavoitteena oli rotaryn hengen mukaisesti 
alentaa tuttavuuden ja palvelemisen kyn-
nystä kertomalla siitä, missä palvelemme 
parhaiten tai kertomalla: ”tässä asiassa 
haluan päästä eteenpäin!”

tulosteena saatiin 7-sivuinen ”Sens-
sipalsta”, josta löytyy veljien mitä erilai-
sempia työn, harrastuksen tai kiinnos-
tuksen kohteita parisen sataa kappaletta. 

Pohdinnan arvoista on senssipalstan laa-
jentaminen käsittämään kaikkia lahtelai-
sia klubeja.

yhteiSkuNtaPalVelu

"Service above self - Palvelu itsekkyy-
den edelle"

rotaryliike kuuluu palvelujärjestöihin, 
jonka jäsenten tehtävänä on siis palve-
leminen kuten tunnuslauseessakin sano-
taan. tyypillisenä rotaryn yhteiskunta-
palvelun tavoitteena on yhteiskunnan 
jäsenten elämänlaadun parantaminen. 
yhteiskuntapalveluun kuuluvista toimin-
ta-alueista voidaan mainita esim. nuo-
rison tukeminen, huumeiden vastainen 
toiminta, luonnonsuojelu, yhteiskunnan 
turvallisuus, stipendit ja apurahat, vam-
maisten ja vanhusten auttaminen.

huomio kehitysvammaisiin

lahden seudulle 1970-luvun alussa muut-
tanut kansainväliseen Camphill-liik-
keeseen kuuluva Sylvia-koti on tehnyt 
vuosikymmeniä uraauurtavaa työtä kehi-
tysvammaisten lasten ja nuorten hyväksi. 
aikuistuville kehitysvammaisille perus-
tettiin 1974 orimattilan Niinikoskelle 
työskentely- ja elinympäristöksi tapolan 
kyläyhteisö. lahti-mukkulan rotaryklubi 
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on yhdessä muiden lahtelaisten klubien 
kanssa kohdistanut yhteiskuntapalvelun 
tukensa vuosien varrella pääsääntöisesti 
tähän kehitysvammaisten lasten ja nuor-
ten huoltotyön tukemiseen. tukea on 
annettu lahjoitusten, konsertteihin osal-
listumisten ja talkootöiden muodossa. 

tapola-projektin laajuudesta antaa 
hyvän kuvan viikkoseloste 19.5.1982: 
”Vierailtiin tapolan kyläyhteisössä ori-
mattilassa. tilaisuus alkoi lahtelaisten 
rotarien yhteisesti kunnostamassa juhla-
tilassa entisen navetan yläkerrassa. kun-
nostamiseen oli käytetty yhteensä 9 000 
työtuntia. avauksen suoritti veli tauno 
lahtinen kertoen taustatietoja. Paikka 
on tarkoitettu aikuiskehitysvammaisille. 
tapola on näiden koti ja työ samanaikai-
sesti. maata alueella on 24 ha ja väkeä 
kaikkiaan n. 50 henkeä. Paikalla oli 50 
lahtelaista rotaria rouvineen. klubistam-
me oli paikalla 8 veljeä ja kaksi rouvaa. 
tapolan asukkaat esittivät kiintoisan pit-
käperjantai-aiheisen näytelmän vieraille. 
tutustuttiin tiloihin ja nautittiin ominta-
keisesta omin yrtein maustetusta ruuasta. 
kiitokset tapolan väelle.”

edellä mainitun tapolan juhlatilan 
kunnostustalkoista kertoo klubimme 2. 
sihteeri Jorma Sakomaa lennokkaasti 
11.6.1981: ”mainittuna kokouspäivänä 
10  lahti-mukkulan rotaryklubin veljeä 
kokoontui orimattilan Niinikoskelle 
tapolan kyläyhteisön rakennustalkoi-
siin. ennakkoon saadun tiedon mukaan 
meidän piti osallistua entisen navetan 

vintin remonttiin, josta ollaan tekemässä 
tapolan kyläyhteisön juhlasalia omia ja 
vierastilaisuuksia varten. Perille saavuttua 
saimme kuitenkin kuulla, että meille oli 
varattu kivitöitä.

maukkaiden voileipien, kahvin ym. 
suuhunpantavan pikapalan jälkeen mei-
dät saatettiin vanhan navetan luokse, jos-
sa meitä odotti iso kasa suuria kiviä, soraa 
ja kasa lautoja ulkona. Ne oli saatava sisäl-
le kuivumaan, josta ne aikanaan tullaan 
siirtämään juhlasalin lattiaksi. tapahtui 
työnjako, osa veljistä kävi käsiksi rivakasti 
lautoihin, jolloin alkoi tapahtua. me ”hei-
kot” jäimme avuttomina suurten kivien ja 
sorakasan luokse pyörittelemään peuka-
loita ja ravistelemaan aivoja. olimmehan 
varustautuneet kuten timpurit ruotsista, 
meillä oli autona Volvoja ja mersuja, 
peräkontissa moottorisahoja, tikkisahoja, 
mittoja , vasaroita ja kaikenlaisia vekotti-
mia. Niillä olemme oppineet katkomaan 
ja liittämään kappaleita toisiinsa, mutta 
eipä meillä ollut kalun kalua, jolla oli-
simme kiville mahtaneet mitään. Puut-
tui kanget, lapiot ja rukkaset. eipä siinä 
kovin pitkään mietitty, mitä tehdä, millä 
kivet siirtyvät entisen navetan perustan 
tukimuuriksi. onhan meillä mukkulassa 
tekniikan, lain, rahapolitiikan, suhdetoi-
minnan, urheilun, kadunrakennuksen, 
rakennuksen, kuljetuksen, taiteen, tervey-
den, nahan, johtajuuden, ilman, veden, 
lämmön, aseman, nuorten naisten kutei-
den, puun, laivaston ja kaupan alan huip-
puasiantuntijat ja aimo annos käytännön 
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kokemusta. Veli Jorma löysi traktorin, 
minkä perään laitettiin takakuormaaja, 
sitten alkoi tapahtua. työskenneltyämme 
2 – 3 tuntia olimme valmiit katsomaan 
aikaansaannoksiamme. komea ”kivimaa-
tukimuuri” jäi ikuisiksi ajoiksi tapolan 
juhlasalin pääsisäänkäynnin vasemmalle 
puolelle muistoksi mukkulan 10 rotarin 
talkoista. Samanaikaisesti kuorma lattia-
lautoja oli siirtynyt sisälle odottamaan 
tekijäänsä.

toivomme, että kaitafilmausta har-
rastava presidenttimme lasse todistaa 
onnistuneella kuvalla tämän kaiken myös 
poissa olleille veljille.”

yhteiskuntapalvelun  
laajentunut toiminta-alue

klubimme on osallistunut myös monin 
muin tavoin yhteiskuntamme kehittämi-
seen ja vähäosaisten auttamiseen. aktivi-
teeteista voidaan mainita mm. kaunialan 
sotavammasairaalan ja kaarisiltayhdistyk-
sen tukeminen, sotainvaliidien iltahuuto 
keräykseen ja näkövammaisten annan-
silmä keräykseen osallistuminen. klubim-
me on avustanut stipendein ja apurahoin 
vähävaraisia nuoria sekä tukenut erilaisia 
nuorisojärjestöjä. 

20-vuotisjuhlavuoden teemaksi klu-
bimme presidentti erkki kirjavaisen 
johdolla valitsi päihteiden ja huumeiden 
vastaisen työn tukemisen etenkin nuori-
son keskuudessa. hyvän esimerkin lahti-

mukkulan rotaryklubin palvelualttiudes-
ta yhteiskunnallisissa avustusprojekteissa 
antoi toimintakauden 1996 – 1997 yhteis-
vastuukeräys, joka suoritettiin yhdessä 
lahden ja hollolan rotaryklubien kanssa. 
keräystuotto 20 315 mk, josta klubim-
me osuus oli huomattava, lahjoitettiin 
Monon Side ry:lle uuden päivystysauton 
hankintaan ”Päihteetön lahti” kampan-
jan avustuskeräyksenä.

yhteiskunnallista tietoutta on levi-
tetty vuosien varrella monin luokite- ja 
vierailuesitelmin sekä vierailuin yhteis-
kunnallisiin palvelulaitoksiin.

Palveluprojektitoiminnan  
organisointi

ri:n sääntöuudistuksessa 2005 määrättiin 
palveluprojektikomitea kuulumaan rota-
ryklubin pysyviin komiteoihin. uudis-
tuksella pyritään turvaamaan aloitettujen 
projektien jatkuvuus. lahti-mukkulan 
rotaryklubissa ryhdyttiin välittömästi asi-
an vaatimiin toimenpiteisiin ja kaudeksi 
2005 – 2006 komiteatyöskentely organi-
soitiin uudelleen. Palveluprojektikomite-
an johtoon nimettiin veli Jukka tolkki. 
Jukka tolkki kutsui kotiinsa 8.11.2005 
veljet hannu kaarlan ja tane malolan 
pohtimaan sopivaa pitkäkestoista aihet-
ta palveluprojektiksi. rotarytoiminnalle 
läheiseksi ja yhteiskunnallisesti tärkeäksi 
koettiin nuorten ensimmäisen työpai-
kan saannin vaikeus. työryhmä ryhtyi 
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valmistelemaan projektia, joka esiteltiin 
ensimmäisen kerran klubille governorin 
vierailun yhteydessä 24.11.2005. Viik-
koselosteessa sihteeri matti ollikainen 
kertoo:

”Jukka tolkki kertoi palveluprojekti-
komiteasta. hän governorin tapaan piti 
tärkeänä toimintaa, ei organisaatiota. 
tärkeää on myös toiminta pitkäjänteisesti 
usean vuoden ajan. aiheita yhteiskunnas-
sa on vaikka kuinka paljon. mm. ensim-
mäinen työpaikka nuorelle, mikä on sen 
merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle. tästä 
Jukka piti pitkän esitelmän, eikä kenelle-
kään paikalla olleelle enää jäänyt pienin-
täkään epäilyä asian tärkeydestä. klubille 
komitea selvittää asiaa tarkemmin kevään 
kuluessa jossakin kokouksessa, kun asiaa 
on kypsytelty vielä lisää. tavoite on laatia 

toimintamalli yleiseen käyttöön.” 
Governor lasse eerola kannusti klu-

biamme jatkamaan projektin parissa 
luvaten henkilökohtaisen tukensa asial-
lemme. Projektiryhmä jatkoi kehitystyö-
tä kutsuen asiantuntijoita klubin piiristä 
ja aihetta lähellä olevilta ulkopuolisilta 
tahoilta. kun klubiimme liittyi veli Jari 
hautamäki, jolle projektin aihe oli amma-
tillisestikin hyvin läheinen, sai työmme 
aivan uutta potkua. Palveluprojektiko-
mitea nimesi veli Jarin itseoikeutetusti 
vetämään projektia kesäkuussa 2006, kun 
Jukka tolkki oli määrätty klubin historii-
kin kirjoittajaksi.

Seuraavassa veli Jari hautamäen esitys 
klubimme palveluprojektin kehityksestä, 
nykyvaiheesta ja tulevista toimenpiteistä 
sekä tavoitteista:

Päijäthämäläisen nuoren ensimmäinen työpaikka -palveluprojekti

Päijät-Hämeen alueella on toiminnassa malli, joka auttaa nykyistä tuloksellisemmin 17 – 25-vuotiaita 
päijäthämäläisiä nuoria löytämään ensimmäisen työpaikkansa.
Projekti on kansallinen ja paikallinen rotaryaatteen mukainen palveluprojekti.

Nykytilanteen selvitys    kevät 2006
Mahdollisuuksien kartoitus ja alustava toimintasuunnitelma  syksy 2007
Yhteistyökumppaneiden löytäminen ja toiminnan käynnistys  kevät 2008
Ensimmäisten kokemusten analysointi ja toiminnan kehittäminen syksy 2009

Projektin merkitys nuoren kannalta
ensimmäinen kosketus työelämään
alku oman työuran suunnitteluun
kasvattaa vastuuntuntoa omasta itsestään
kasvattaa kurinalaisuutta
antaa omanarvontuntoa
raha ansaitaan vain omalla työllä
ansioiden käytön oppiminen
kokemukset seuraavaan työpaikkaan
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Projektin merkitys työnantajan kannalta
osallistuu yhteiskuntavastuuseen
kasvattaa nuorta työelämään
kasvattaa tulevaa hyvää työntekijää
säilyttää osaltaan yhteiskuntarauhaa
toimii hyvän yrityskulttuurin vahvistajana

Projektin merkitys yhteiskunnan kannalta
turhautuminen vähenee
estää syrjäytymistä
vähentää nuoriso-ongelmia

Keskeiset toimijat projektissa ja projektin rahoitus 

Projektin keskeiset toteuttajat ja hallinnoijat:
Päijät-Hämeen koulutuskonserni
Päijät-Hämeen työvoimatoimisto

Projektin mahdolliset rahoittajat:
Hämeen TE-keskus
Etelä-Suomen lääninhallitus
Opetushallitus

rahoitus euroopan sosiaalirahastosta: 
eSr rakennerahastokausi 2007 – 2013.
Nuorten työttömyys on etelä-Suomes-
sa melko korkea. monia nuoria uhkaa 
putoaminen työelämästä, mikä tulee 
ehkäistä. Syrjäytymiskehitystä voidaan 
ehkäistä mm. toimivan ura- ja opinto-
ohjauksen avulla. Uusia toimenpiteitä 
tarvitaan opiskeluaikojen pitkittymisen 
ehkäisyyn, koulutuksen keskeyttämisen 
vähentämiseen ja ensimmäiseen työ-
paikkaan ja sitä kautta työmarkkinoil-

le siirtymiseen. työelämään siirtymisen 
varmistamiseksi koulutuksen työelämäyh-
teistyötä ja yrityskontakteja on kyettävä 
vahvistamaan. työelämään siirtymässä 
olevalla nuorella ei yleensä ole sellaista 
ammattitaitoa kuin kokeneella ammatti-
laisella. taidot on kuitenkin opittavissa 
ainoastaan työelämässä. Siksi tarvitaan-
kin koulutusjärjestelmän sisälle rakentu-
vaa työelämätuntemusta sekä uudenlaista 
mallia ammatillisen toisen asteen työllis-
tymiseen. 
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tehdyt ja tulevat toimenpiteet

1) Kartoitusvaiheen neuvottelut  
(huhti-kesäkuu 2006)
Kaisu Nyman, suunnittelija, Koulutuskeskus Salpaus
Seija Kallioniemi, johtava työvoimaneuvoja,  
Päijät-Hämeen työvoimatoimisto
Tutkitaan projektin lähtökohtia nykytilanteen  
näkökulmasta

2) Kartoitus rahoitusmahdollisuuksista  
(heinäkuu 2006)
• ESR-toimintalinja 2. 2007 – 2013: ”Työllistymisen 

ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä  
syrjäytymisen ehkäiseminen”

3) Projektien neuvottelupäivät  
(elokuu 2006)
• Rahoituksen 2007 – 2013 erityiskohteena nuoret
• Työmarkkinoille siirtymisen ongelma (alueelliset 

painotukset)
• EU-rahoja käytettävissä vähemmän kuin  

edellisellä kaudella
• Rahoituksen haut auki aikaisintaan  

huhti-toukokuussa 2007

4) Projekti avattu Projektori-tietokantaan 
(elokuu 2006) http://projektori.phkk.fi

5) Neuvottelu projektisuunnittelun aloitta-
misesta Koulutuskeskus Salpauksessa  
(joulukuu 2006)
Hannu Heinonen, apulaisrehtori
Riitta Murtorinne, opintoasiain päällikkö 
Kaisu Nyman, suunnittelija 
Juha Rostedt
Hannu Kaarla
Jari Hautamäki

6) Neuvottelu projektisuunnittelun aloitta-
misesta Päijät-Hämeen työvoimatoimistos-
sa (maaliskuu 2007)
Juha Kouvo, työvoimatoimiston johtaja
Seija Kallioniemi, johtava työvoimaneuvoja   
Tavoite: Projektisuunnitelman rakentaminen  
(maaliskuu 2007 – syyskuu 2007)

Työryhmän perustaminen
Yhteistyökumppanit
ROTARIEN ROOLI PROJEKTIN  
TOTEUTTAMISESSA!
Suunnitelman laatiminen 
Tavoitteet, tulokset, toimintamalli
Tavoite: Rahoitusneuvottelut 
(syyskuu 2007 – joulukuu 2007)

Hämeen TE-keskus
Etelä-Suomen lääninhallitus
Opetushallitus

Jari Hautamäki
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kaNSaiNVäliNeN  
PalVelu

rotary on korostetusti kansainvälinen 
järjestö. Sen jäsenkunta muodostuu yli 
miljoonasta vaikuttajayksilöstä joka puo-
lella maailmaa. rotaryn tavoitteen neljäs 
kohta velvoittaa rotareita toteuttamaan 
palvelemisen ihanteita edistämällä kanso-
jen keskeistä ymmärtämystä, hyvää tahtoa 
ja rauhaa. 

rotaryliikkeen globaalisten toiminto-
jen painopiste on kansainvälisessä nuori-
sovaihdossa ja rotarysäätiön toiminnassa. 
Sotien jälkeisenä aikana on kansainväli-
sen palvelun merkitys kasvanut siinä mää-
rin, että rotaryssa on omaksuttu käsitteet: 

kansainvälinen ammattipalvelu ja yhteis-
kuntapalvelu.

lahti-mukkulan rotaryklubille kan-
sainväliset kontaktit ovat olleet luontai-
sia perustamisesta lähtien. muodostuihan 
jäsenkunta paljolti kielitaitoisista ammat-
timiehistä, jotka työnsäkin puolesta olivat 
jatkuvasti kanssakäymisissä ulkolaisten 
mitä moninaisempien tahojen kanssa. 
klubillemme valittiin jo ensimmäisenä 
toimintavuonna kansainvälisen palvelun 
komitea, jota veti olavi isomäki. Jäseni-
nä komiteassa olivat Pentti korpimies ja 
eero ruokokoski.

henkilökohtainen kosketus, vierai-
leminen ulkomaisessa klubissa ja ulko-
maisten vieraiden vastaanottaminen on 

Viiritalkoot 1983. Kädet ylhäällä pastpresidentit Juhani Vaulo ja Matti Vornanen.
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erittäin voimakkaasti lähentävä toiminta-
muoto. klubiveljemme ovat vuosien saa-
tossa edistäneet rotaryasiaa kiitettävästi 
tässä muodossa. 

Viirit

todisteena veljiemme osallistumisesta 
kansainväliseen rotarien väliseen kanssa-
käymiseen on klubimme mittava viiriko-
koelma, joka kattaa kaikki maanosat, jou-
kossa todella eksoottisia kohteita kuten 
kuala lumpur, mombasa, Singapore jne. 
Vastaanotetuista viireistä löytyy myös 
materiaaliltaan ja ulkoasultaan harvinai-
suuksia, esim. papyruksesta valmistettu 
viiri kairosta ja poronkopara Skallovärri-
ohcejohkasta. Viirejä karttuu myös vaih-

to-oppilaiden tuomina isäntäklubeista eri 
puolilta maailmaa, GSe-vierailta ja ulko-
maalaisilta rotarivierailtamme. ensimmäi-
sen tervehdyksen ulkomaisesta klubista 
toi veli lasse Peltola 14.7.1977, jolloin 
hän luovutti klubillemme Westminster-
klubin viirin uSa:sta. tämän jälkeen on 
klubimme viirikokoelma karttunut niin, 
että se käsittää lähes 200 viiriä. 

ennätyksellisen määrän kerralla toi 
veli Pertti laukkanen australian loma-
matkaltaan. klubikokouksessa 3.2.2000 
hän luovutti tuliaisena viisi viiriä: rota-
ryklubien Sydney, moree, moree on Gwy-
dir, orange Calare ja Jindalee -viirit.

Viirien luetteloinnissa, säilytyksessä 
ja etenkin esillepanossa on ollut tilan-
puutteestakin johtuen ongelmia. Viirin 
käyttösäännön mukaan viirien hoidosta 

Viirit esillä Mukkulan Kartanossa 29.9.2005. Matti Ollikainen luovuttaa portugalilaisen Almancil- 
klubin viirin Reijo Soiniselle 18.1.2007 Upseeri-
kerholla.



��

PalVeluVäylät

vastaa klubin toinen sihteeri. Nyt klubin 
30-vuotisjuhlan lähestyessä on päätetty 
pitää taas viiritalkoot veli olli mentu-
lan johdolla, jotta saisimme juhlaamme 
kaikki viirit esille. Samalla viirit tulevat 
rekisteröidyksi uudelleen.

kansainvälisiä kontakteja  
– intercity-kokouksia

useilla klubiveljillä on ollut vuosien saa-
tossa läheisiä kontakteja ja erityissuhteita 
itänaapuriimme ja baltiaan. klubillamme 
oli hyvin aktiivinen rooli järjestettäessä 
yhdessä lahtelaisten klubien kanssa inter-
city-kokousta leningradin rotaryklubin 
kanssa 1991. Veljet matti ollikainen ja 
Pertti laukkanen olivat vierailleet lenin-
gradin rotaryklubin charter-juhlassa 
lokakuussa 1990 ja siellä oli syntynyt idea 
sikäläisten kolleegojen kutsumisesta lah-
teen. tuumasta ryhdyttiin myös toimeen 
ja 19.4.1991 vietettiin Seurahuoneella 
välitön ja lämminhenkinen intercity-
juhlakokous. taiteellinen anti muodostui 
korkeatasoiseksi, venäläiset vieraat oli-
vat tuoneet muassaan oopperalaulajan ja 
kapellimestarin leningradin oopperasta. 
Juhlaa kunnioittivat läsnäolollaan piirigo-
vernorit ingmar Finskas ja Veikko tiainen 
vaimoineen.

Neuvostoliitto oli muuttunut Venäjäk-
si, kun veli Jukka tolkki joutui paikkaus-
matkallaan 1993 moskovan rotaryklu-
bissa erikoiseen kohteeseen. klubikokous 

pidettiin ex-pääsihteeri mihail Gorbat-
sovin ”datsalla”. kokousseurue oli tosi 
kansainvälistä, osallistujia 12 maasta 
etelä-afrikkaa myöten. ruokaa ja eten-
kään juomaa ei puuttunut. rotaryveljet 
tunsivat olevansa turvassa, kun joka puo-
lella huvila-aluetta vartioivat aseistetut 
”omonilaiset”.

lahti-mukkulan rotaryklubi toimi 
pääorganisoijana järjestettäessä lahte-
laisten klubien yhteistä kokousta liettu-
alaisten arvohenkilöiden vierailun mer-
keissä. tilaisuus pidettiin Seurahuoneella 
29.3.1993. kokousesitelmän piti liettuan 
entinen pääministeri kazimiera Pruns-
kiene aiheesta: ”liettuan lähihistoria ja 
tulevaisuuden näkymät”. Piirigovernor 
teuvo maijala valotti vieraille suunna-
tussa esitelmässään rotariuden perustaa ja 
toimintaa. tilaisuuden lopuksi useat vel-
jet käyttivät mahdollisuutta keskustella 
liettualaisen kauppavaltuuskunnan edus-
tajien kanssa konkreettisemminkin.

lahti-mukkulan rk tempaisi 
eestin hyväksi

klubimme sai maaliskuussa 1990 yhteis-
työtarjouksen yhdysvaltalaiselta houston 
memorial-Spring branch rotaryklubilta 
koskien kansainvälisen projektin perusta-
mista kohderyhmänä sopivaksi katsottava 
itä-euroopan maa.

houstonin yhteyshenkilönä toimi 
kaupallinen sihteeri Niilo kokkarinen, 



�0

joka oli muuttamassa lahteen uuteen 
toimeen toukokuussa 1990.

asetuttuaan lahteen Niilo kokkari-
nen liittyikin klubiveljeksemme. klubim-
me hallitus päätti muodostaa erityiskomi-
tean selvittämään projektin käytännön 
järjestelyjä. komitean puheenjohtajaksi 
valittiin Jukka tolkki laajan idän ja bal-
tian olosuhteiden tuntemuksen vuoksi ja 
jäseniksi olavi lamminmäki, kansainvä-
lisen palvelun vetäjä, klubin presidentti 

raimo Grönberg, lahden työvoimatoi-
miston johtaja Väinö Pässilä sekä Niilo 
kokkarinen yhteyshenkilöksi klubien 
välillä.

komitean tehtävänä oli ensiksi iden-
tifioida sopiva kohderyhmä projektille 
ja valita houstonin esittämästä laajasta 
lahjoitettavien tavaroiden sortimentis-
ta mielekkäät tuotteet. kohderyhmäksi 
valittiin eestin opetusministeriön alaiset 
oppilaitokset, koska lahden työvoima-

toimistolla oli ollut jo pitkään 
yhteistoimintaa opetusminis-
teriön kanssa ja myös laajat 
henkilösuhteet korkeimmalla 
tasolla. lahjoitettaviksi lait-
teiksi valittiin mikrotietoko-
neet oheislaitteineen ja ohjel-
mistoineen.

tietotekniikkayhteistyötä 
koskeva sopimus allekirjoitet-
tiin tallinnassa 31.8.1990 rai-
mo Grönbergin ja Jukka tolkin 
vierailun yhteydessä eestin 
opetusministeriöön. opetus-
ministeriön puolesta sopimuk-
sen allekirjoitti opetusministeri 
rein loik.

Virolaisia tietotekniikan asian-
tuntijoita tutustumassa lahja-
tavaroihin Systla Oy:ssa.
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tämän jälkeen alkoi varsinainen käy-
tännön työ eli lahjoitettavien laitteiden 
kerääminen. alunperin tarkoitus oli, 
että projektin toinen osapuoli houstonin 
memorial-Spring branch rotaryklubi 
toimittaa lahjoitettavat laitteet Suomeen 
ja lahti-mukkulan rotaryklubi järjestää 
tavaroiden lopputoimituksen eestiin ja 
mahdollisen koulutuksen. houstonin 
klubin aloite oli kuitenkin lykkäytynyt, 
josta syystä klubimme hallitus päätti 
toteuttaa projektin omien mahdollisuuk-
siensa rajoissa paikallisin voimin. Näin sai 
alkunsa klubimme tähänastisen historian 
mittavin kansainvälinen projekti, jota 
alettiin kutsua ”tallinna-projektiksi”.

klubimme kääntyi omien veljien edus-
tamien yritysten puoleen ja sai kerätyksi 

11 mikrotietokonetta, useita kirjoittimia 
sekä ennen kaikkea mittavan ohjelmis-
topaketin. lahjoitusasioissa kunnostau-
tuivat kiitoksen arvoisesti muita veljiä 
unohtamatta veljet toivo malinen lait-
teistojen ja Seppo matikainen ohjelmis-
tojen osalta.

eestin opetusministeriöstä saapui kol-
men hengen delegaatio vastaanottamaan 
lahjoitusta 26. – 28.3.1991. Samassa yhtey-
dessä heille annettiin laitekoulutusta ja 
perehdytettiin ohjelmistoihin. eestin 
opetusministeriön neuvottelevan virka-
miehen aho linkin mukaan laitteet ja 
ohjelmat oli tarkoitettu ennen muuta 
Viron ammattikoulujen opetukseen.

klubimme lahjoituksen arvo oli yli 
puoli miljoonaa markkaa ja se sai run-

Tarkastusmatkalla Tallinnassa 11.6.1991 nykyiset pastpresidentit  
Raimo Grönberg, Pekka Kivistö ja Jukka Tolkki.
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saasti myönteistä julkisuutta. aiheesta oli 
laajat artikkelit etelä-Suomen Sanomissa 
ja rotary Nordenissa. ri:n Pohjoismaiden 
toimisto informoi klubimme lahjoituksista 
myös rotary internationalin päätoimistoa 
evanstonissa.

tallinna-projektiin liittyen tutustuivat 
veljet raimo Grönberg, Pekka kivistö ja 
Jukka tolkki kesäkuussa 1991 tallinnassa 
tietokoneiden opetuskeskuksessa laittei-
den sijoitukseen ja käyttöön varaministeri 
mati kaskin opastuksella. tämän vierai-
lun yhteydessä sovittiin tekn. yo tarvi 
martensin tietotekniikan jatkokoulutuk-
sesta lahdessa.

lahti-mukkulan rotaryklubin 
lahjoituksia

Vaikka rotaryklubeilla on omat säännön-
mukaiset kohteensa kuten nuorisovaihto 
ja rotarysäätiö, mihin varoja kohdenne-
taan, tulee klubeille jatkuvasti avustus-
pyyntöjä mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. 
klubit myöntävät myös spontaanisti 
rahallisia tai materialistisia avustuksia tar-
peenalaisille. klubin hallitus päättää kul-
loisessakin tapauksessa erikseen harkin-
tansa ja budjettinsa perusteella, mihin 
projektiin on mahdollista osallistua. klu-
bin omista pitkäkestoisista projekteista ja 
lahjoituksista Pécsin rotaryklubille on 
kerrottu toisaalla julkaisussamme.

Seuraavassa otteita (ei kattavasti) pöy-
täkirjoista viimeiseltä vuosikymmeneltä:

lahti-mukkulan rotaryklubi osallis-
tui yhdessä muiden lahtelaisten klubien 
kanssa ”irti huumeista” teeman merkeissä 
16.1.1997 Fellmannin auditoriossa pidet-
tyyn intercity-kokoukseen, jonka tuotto 
20 315 mk luovutettiin 10.2.1997 yhtei-
sessä tilaisuudessa lions-klubien kanssa 
lahden kaupunginteatterissa konsertin 
yhteydessä.

Viikkokokouksen 44 (1.11.1997) 
selosteessa ilmoitettiin, että presidentti 
erkki kirjavainen oli saanut lSk oy:ltä 
2 kpl väritelevisioita, jotka lahjoitettiin 
lahden kaupunginsairaalalle.

hallituksen kokous 19.3.1998. - ora-
vaisten rk avustaa Sarananda Junior 
Schoolin toimintaa Sri lankassa. halli-
tus päätti lunastaa 150 mk:n kirjan, jonka 
tuotto käytetään avustukseen.

hallituksen kokouksessa 27.5.1999 
myönnettiin 1 000 mk:n avustus hanna-
leena hakulisen Prahaan tehtävää kon-
serttimatkaa varten.

rotarivuosina 1998 – 2000 keskityt-
tiin päihteiden vastaiseen toimintaan. 
klubimme tuki Vantti ry:n pitämää nuo-
risokahvila Q:n toimintaa ja sen vapaa-
ehtoisten ohjaajien koulutusta sekä mui-
den lahtelaisten rotarien yhteistyönä että 
myös omalla klubikohtaisella rahalahjoi-
tuksellaan. kuvernöörin vierailun yhtey-
dessä 21.10.1999 veli Jorma Parviainen 
ilmoitti, että klubimme osallistuu Cafe 
Q: n toimintaan 6 000 mk:n summalla, 
josta summasta puolet annettiin syksyllä 
1998.
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kausilta 2001 – 2002 ja 2002 – 2003 ei 
ole dokumentteja.

kaudella 2003 – 2004 ei lahjoituksia 
myönnetty.

hallituksen kokous 5.8.2004: Päätet-
tiin avustaa ”lääkärit afrikkaan” -ano-
musta 330 eurolla.

hallituksen kokous 30.12.2004: Pää-
tettiin avustaa SPr:ää aasian katastrofi-
alueen (tsunami) uhreja 10 eurolla / jäsen, 
yhteensä 550 eurolla.

hallituksen kokous 13.1.2005: Päätet-
tiin lahjoittaa Namika-lahdelle ottelussa 
100 euron stipendi. Päätettiin antaa myös 
100 euroa Salpausselän lukion ylioppilaal-
le, joka on edistänyt kansainvälistymistä 
lukioaikanaan.

hallituksen kokous 10.2.2005: Pää-
tettiin osallistua asikkalan rotaryklubin  
50 v. juhlaan avustamalla 100 eurolla van-
husten talo ”ehtookotoa”.

klubi mukana Päijät-hämeen klubi-
en yhteisessä CD-levyhankkeessa (”Sydä-
meeni joulun teen”), jonka tuotto 5 000 
euroa lahjoitettiin alueellisten klubien 
rotaryn 100-vuotisjuhlassa 19.2.2005 
Päijät-hämeen keskussairaalan lasten-
osaston hyväksi.

hallituksen kokous 3.3.2005: Päätet-
tiin lahjoittaa 100 euroa lahti-Salpaussel-
kä rotaryklubin laattaprojektiin. 

hallituksen kokous 12.5.2005: Päätet-
tiin antaa 100 euroa lahden rotaryklubin 
60 v. lahjaan mäntyniemen lastenkodin 
hyväksi.

hallituksen kokous 15.9.2005: lahte-

laiset klubit jakavat 700 kpl turvaliivejä 
jaettavaksi lastenkoteihin, kouluihin yms. 
klubikohtaiset kulut ovat 450 euroa.

klubiveljemme yksityisinä  
lahjoittajina

tässä yhteydessä on paikallaan mainita 
myös klubiveljemme Petter Parikan ja vai-
monsa marja-liisan lahjoitus, joka tapah-
tui samoihin aikoihin tallinna-projektin 
kanssa. Parikat lahjoittivat lähes uuden 
hammaslääkärin hoitoyksikön arvoltaan 
300 000 mk eestin urheiluopiston ham-
paanhoito-osastolle tallinnassa.

esimerkillisenä toimintana on pidet-
tävä rotaryveljemme Jorma Sakomaan 
traktoriprojektia, joka ajoittui myös toi-
mintakaudelle 1990 – 1991. Veli Jorma sai 
hollola-Salpakankaan rk:n veli Pentti 
holmalta lahjana käytetyn Valmet-565 
traktorin lisälaitteineen. Suoritettuaan 
tarvittavat kunnostus- ja huoltotyöt veli 
Jorma lahjoitti traktorin heimo lumis-
teen perikunnalle eestiin. todettakoon, 
että tapahtuman johdosta orimattilan 
Pyörähtälän maamiesseura kutsui veli 
Jorma Sakomaan kunniajäsenekseen. 

Vaatekeräys Viron  
vähävaraisille

aiemmin mainitun houstonin memo-
rial-Spring branch rotaryklubin innos-
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tus yhteiseen tietotekniikkaprojektiin ja 
sen jatkoon oli ajan saatossa laimentunut. 
houstonista klubiimme siirtynyt veli Nii-
lo kokkarinen oli tästä johtuen jossain 
määrin turhautunut ja päätti ehdottaa 
kompensaationa uutta avustusprojektia 
koskien vanhojen kunnostettujen vaat-
teiden keräystä Viron vähävaraisille. 

klubin hallitus hyväksyi ehdotuksen 
helmikuun 1992 alussa ja ”projekti” toteu-
tettiinkin nopealla aikataululla. Veli Nii-
lo sai kerättyä klubiveljiltämme 69 kollia 
hyväkuntoisia talvivaatteita.Veli Göran 
lundqvist hoiti huolinnan ja sponsoroi 
kuljetuksen tallinnan satamaan, joka 
tapahtui 5.3.1992. avustuksen jakelusta 
huolehti vastikään perustettu tallinnan 
rotaryklubi, jonka presidentin raivo 
hellerman kanssa Jukka tolkki oli sopi-

nut yhteistyöstä vieraillessaan aiemmin 
talvella tallinnan klubissa.

Siis varsin nopeasti, noin kuukaudessa 
päätöksen teosta oli projekti toteutettu ja 
taas kerran näytetty, että lahti-mukku-
lan rotaryklubilta löytyy aloitekykyä ja 
toimekkuutta kansainvälisen palvelun 
saralta.

rotarit kirkonrakentajina  
Pécs-projekti

lahti-mukkulan rotaryklubi käynnisti 
rotaryvuonna 1994 – 1995 Pécs-projektin, 
jolla tuettiin lahden unkarilaisessa ystä-
vyyskaupungissa Pécsissä sijaitsevan lute-
rilaisen seurakunnan seurakuntakeskuk-
sen, kirkon, seurakuntakodin, viraston ja 

Kirsi Tiihonen  
säestäjänään 
urkuri Pauli 
Pietiläinen 
Pécs-konser-
tissamme.
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kahden pappilan peruskorjausta ja kun-
nostusta.

Seurakunnan kiinteistöt olivat pääs-
seet rappeutumaan sosialismin aikana ja 
vuonna 1994 seurakunta käynnisti seu-
rakuntakiinteistöjen kunnostusprojek-
tin. kiinteistöt sijaitsevat aivan Pécsin 
kaupungin kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävässä ydinkeskustassa. itse Pécsin 
kaupunki on 2000 vuotta vanha ja mm. 
luterilaisen kirkon puutarhan läpi kulkee 
2000 vuotta vanha roomalaisten sotatie. 
kirkon kunnosta taustaksi kerrottakoon, 
että esimerkiksi kirkon lattia on 120 vuot-
ta vanha ja rakennettu aikoinaan suoraan 
maan pinnalle, ilman mitään eristeitä.

luterilaisen seurakunnan jäsenmäärä 
on noin 3 000 ja vaativa saneeraus rahoi-
tetaan seurakuntalaisten vapaaehtoisin 
lahjoituksin.

toimintakaudella 1995 – 1996 pre-
sidentti Pentti Välimaan johdolla Pécs-
projekti vietiin  päättäväisesti loppuun 
huolellisella ennakkosuunnittelulla ja 
valmistelulla.

asian tunnetuksitekemiseksi ja varo-
jen hankkimiseksi Pécs-projektille klu-
bimme järjesti 18.9.1995 kirkkokonsertin 
mukkulan kirkossa. Solistina esiintyi oop-
peralaulaja kirsi tiihonen, joka konsertil-
laan tuki suurenmoisesti projektia.

huomionarvoinen rahalahja kirkon-
korjausta varten luovutettiin Pécsin 
seurakunnalle kirkon 120-vuotisjuhlassa 
24.9.1995.

Pécs-projektin jatkohoitokin on itä-

mässä ohjattuna kansainväliselle upo-
nor-konsernille mahdollisen lattialämmi-
tyksen suunnittelua ja tavarantoimitusta 
varten.

Jorma Parviainen

Pécsin ja lahti-mukkulan 
rotaryklubit – yhteistyöllä 
twin Clubeiksi

unkarin Pécsin rotaryklubi jatkoi toimin-
taansa 50 vuoden tauon jälkeen vuonna 
1990, ja lahti-mukkulan rotaryklubi sai 
jäsentensä henkilökohtaisten suhteitten 
avulla yhteyden lahden ystävyyskaupun-
gin klubiin. Vuonna 1994 klubit päätti-
vät ryhtyä yhteistuumin toteuttamaan 
hanketta, jolla tuettiin Pécsin luterilaisen 
seurakunnan seurakuntakeskuksen, van-
hainkodin, pappilan ja kirkon korjauksia. 
hanke saatiin päätökseen kaksi vuotta 
myöhemmin.

kun Pécsin rotaryklubi vuonna 1997 
täytti 70 vuotta, edustivat klubiamme 
juhlassa presidentti erkki kirjavainen ja 
veli Petter Parikka. Seuraavana vuonna 
Pécsin rotaryt vierailivat lahdessa ja mei-
dän klubimme puolestaan Pécsissä vuoden 
1999 syyskuussa. 

klubien nuorisovaihtoasiamiesten ja 
kansainvälisen palvelun väylien yhteis-
työn tuloksena saatiin aikaan nuorisovaih-
to, jonka näkyvimpänä ilmenemismuoto-
na oli lahtelaisen ja pécsiläisen urheiluun 
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Twin Club -tunnus

erikoistuneen lukion toteuttamat liikun-
nallisesti lahjakkaiden nuorten ja heidän 
opettajiensa ja valmentajiensa tapaamiset 
sekä Suomessa että unkarissa.

Vuoden 2003 kesäkuussa pécsiläiset 
kävivät jälleen lahdessa, ja silloin sovit-
tiin alustavasti klubien välisen yhteistyön 
tiivistämisestä entisestään ja yhteisten 
hankkeiden suunnittelusta. Vierailun 
välittömänä konkreettisena tuloksena 
kaksi lahtelaista nuorta osallistui Pécsin 
rotaryklubin järjestämälle kesäleirille 
unkarissa.

16. – 19.9.2004 lahti-mukkulan rota-
ryklubin 14 veljeä (markku helminen, 
olavi isomäki, erkki kirjavainen, Jorma 
latva, toivo malinen, matti ollikainen, 
Seppo Parviainen, Juha rostedt, unto 
rönkkönen, heikki Salmi, unto Sii-
kanen, Jukka tolkki, hannu Varpila ja 
heikki Vuori; kaikki avec) teki Pécsiin 
vierailun, joka käytettiin myös varsinai-
seen rotarytyöskentelyyn. kaupunkiin ja 
unkarilaiseen rotarytoimintaan tutustumi-
sen ohessa klubimme rotaryt osallistuivat 
unkarilaisten isäntien kanssa yhteiseen 

viikkokokouk-
seen, jossa pää-
tettiin rotaryn 
100-vuotisjuhla-
vuoden kunni-
aksi twin Club 
-yhteyden viral-
listamisesta. 

Heikki Vuori

Piirigovernor lasse eerola jakoi ri:n 
tunnustuksen twin Club -toiminnasta 
klubimme edustajille PetS-koulutusti-
laisuudessa Pajulahdessa 10.4.2005.
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Pécsin rotaryklubin vierailu 
11. – 15.6.2003
meitä veljiä vaimoineen oli kokoontunut 
linja-autoasemalle melkoinen joukko vas-
taanottamaan unkarilaisia vieraitamme, 
kaikkiaan 27 henkeä, muutamat jo enti-
siltä vierailuilta tuttuja.

meillekin oli tulossa pariskunta, Josef 
ja Valeria becker, ikätovereita, kuiten-
kin ennestään tuntemattomia. Jännitti! 
Siihen ei ollut tarvetta, sillä heti kun 
bussin ovet avattiin, valloittivat iloiset 
sukulaiskansan edustajat meidät hetkes-
sä. beckerienkin kanssa löytyi ”yhteinen 
kieli” sanan moninaisessa merkityksessä, 
verbaalinen: saksankieli.

Beckerien ja Tolkkien rotary-ystävyyttä.

ensimmäinen ilta oli yhteisestä ohjel-
masta vapaa, eli isäntäperheet huolehtivat 
vieraistaan kukin tahollaan ja tavallaan.

torstaina 12.6. kokoonnuttiin klo 
9.00 seurakuntatalon eteen, josta rovasti 
Pekka eskelinen otti ryhmän huostaansa. 
rotaryveli Pekka kertoi vieraille lahden 
ja Suomen kirkollisesta elämästä. 

hänen johdollaan siirryttiin tutustu-
maan vanhaan pappilaan, jossa ohjelma 
jatkui tuula kivilehdon (nykyisin rouva 
Jukka tolkki) esitelmällä ”Suomi matkai-
lumaana”.

lahden kaupunki halusi myös huo-
mioida ystävyyskaupunkinsa Pécsin 
edustajia ja se tapahtui pistäytymisenä 
kaupungintalolle, jonka valtuustosalissa 
kaupunginsihteeri timo Pohjansalo esitti 
kaupungin tervehdyksen kuohuviinilasin 
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kera. kuulimme lyhyen esityksen talon 
historiasta ja teimme pienen kierroksen 
päätyen entiseen kaupunginvankilaan, 
joka nykyisin toimii ruokalana.

illalla ohjelmassa oli veli reijo Soi-
nisen tarjoama yhteinen illanvietto 
hänen uljaassa hirsilinnassaan, nimeltään 
uranlinna. Nautittiin marko lingnerin 
muuripannulla suussa sulavan rapeiksi 
paistamia muikkuja, joita täydennettiin 
muilla juhlapöydän herkuilla, maisteltiin 
talonisännän upeita viinejä ja muita jaloja 
juomia, saunottiin välillä virkistyen jär-
ven vilvoittavassa syleilyssä. taisipa joku 
kokeilla isännän uusinta hankintaa, kyl-
pytynnyriäkin!

Viilenevään iltaan loi tunnelmaa suu-
ren pihatulen hehku, yhteislaulut ja suku-
laiskansojen lämminhenkinen ystävyys. 

on paikallaan vielä tässäkin yhteydes-
sä lausua suurkiitokset veli reijo Soinisel-
le hänen osoittamastaan vieraanvaraisuu-
desta ja todellisesta rotaryhengestä!

Perjantaina 13.6. kokoonnuttiin lah-
den ylpeydenjuurelle, eli hiihtomäelle, 
jossa tutustuttiin hiihtomuseoon ja tai-
sivatpa muutamat uskalikot jopa nousta 
hiihtohissillä maisemia ihailemaan lintu-
perspektiivistä!

ohjelmaa jatkettiin tuula ja Jukka 
tolkin opastamina kävellen Pikku-Vesi-
järven puistoon ihailemaan vesiurkuja ja 
sieltä noustiin mäki ylös lanunpuistoon, 
jossa vieraille esiteltiin lahden oman 
pojan, olavi lanun omaleimaisia ja mas-
siivisia veistoksia. herättivät mielenkiin-

toa jo kokonsakin puolesta, puhumatta-
kaan patsaiden moniselitteisyydestä ja 
ainutlaatuisuudesta.

Jatkoimme alas satamaan, josta vie-
raat Casselissa nautitun lounaan jälkeen 
lähtivät Wellamo-laivalla risteilemään ja 
ihailemaan Vesijärven maisemia.

iltaa jatkettiin isäntäperheissä kukin 
tahoillaan.

lauantaina 14.6. lähtivät vieraat veli 
unto Siikasen kanssa retkelle Jaalaan ja 
Porvooseen.

Jaalassa tutustuttiin Verlaan, maail-
man perintökohteeseen. kuulimme ret-
ken olleen mielenkiintoisen ja vanhan 
Porvoon ihastuttaneen vieraitamme.

istuessamme juhlallisella jäähyväis-
illallisella kertoivat beckerit olleensa 
myönteisesti yllättyneitä ja todella ilahtu-
neita lahtelaisen ystävyysklubin vieraan-
varaisuudesta ja ystävällisyydestä.

Sunnuntaina 15.6. aamiaisen jälkeen 
saattelimme vieraamme linja-autoase-
malle, josta heidän matkansa suuntautui 
helsinkiin, jossa oli vielä kahden tunnin 
sight seeing ennen kotimatkalle lähtöä 
lentoasemalta – Näkemiin seuraavaan 
kertaan.

Vastavierailu unkariin –
Pécsin matka 16. – 19.9.2004

klubimme teki vastavierailun lahden 
ystävyyskaupunki Pécsin rotaryklubiin 
16. – 19.9.2004. 

harvinaisen kauniina syyskuun aamu-
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na 14 veljeä vaimoineen ja seuralaisineen 
oli lähdössä kotimaisen lentoyhtiön sini-
valkoisin siivin kohti unkaria ja määrän-
päätämme Pécsiä.

budapestiin saavuttiin aikataulun 
mukaan ja matkaa jatkettiin tilausbussil-
la ennakkosuunnitelmasta poiketen kier-
täen balaton-järven eteläpuolella sijait-
sevan Siofokin kaupungin kautta. Syynä 
ohjelmanmuutokseen oli veli unto Sii-
kasen innoittamana kaupungin luterilai-
nen, erikoista puuarkkitehtuuria edustava 
kirkko. unkarin luterilaisella kirkolla on 
vahvat siteet Suomeen ja tämän kyseisen 
kirkon rakennusmateriaali on oululaisten 
lahjoittamaa. kirkkoherra otti meidät 
sydämellisesti vastaan ja esitteli pyhät-
töään, vaikka saavuimmekin yllättäen ja 
ilman ennakkoilmoitusta.

lounastimme ja pidimme tauon kävel-
len balatonin rannalla ja nautimme läm-
pimästä ja kesäisestä ilmasta. matka jatkui 
Pécsiin läpi viljavan Pannonian, entisen 
roomalaisprovinssin.

isäntäperheemme olivat vastassa ja 
ottivat meidät matkaväsyneet huostaansa; 
ensimmäinen ilta vietettiin perheissä.

Perjantaiaamuna tutustuttiin kau-
pungin ylpeyteen, Zsolnayn keramiikka-
tehtaaseen, joka perustettiin 1851, eli on 
toiminut yli 150 vuotta. ensimmäisinä 
vuosikymmeninä tehtaan tuotanto kes-
kittyi pääosaltaan keittiöastioitten ja eri-
laisten keraamisten putkien ja laattojen 
valmistamiseen. myöhemmin tuotantoa 
monipuolistettiin ja ensimmäisen taiteel-

lisesti ajatellen merkittävän tunnustuksen 
tehdas sai Wienin maailmannäyttelyssä 
1873. Sen jälkeen seuraava suuri tunnus-
tus tuli Pariisin maailmannäyttelyssä 1900 
ja jo vuonna 1914 oli Zsolnayn keramiik-
ka arvostettua ja tehdas itävalta-unkarin 
kaksoismonarkian suurin konserni.

Zsolnay-keramiikka tuli kuuluisaksi 
käsitteestä ”rouge flambe”, punainen liek-
ki, eli punaisen eosiinin käyttö iridisoiva-
na glasuurina esineen pinnalla on edelleen 
tehtaan tavaramerkki; samoin vastaavan 
vihreän pinnoitteen käyttö. ainutlaatui-
sia ja äärettömän kalliita esineitä, joita 
keräilijät himoitsevat. tutustumiskäyn-
nillä näimme kymmenien porsliinimaala-
reiden taiturillisia töitä ja näimme kuinka 
tehtaan toinen erikoisuus: kohokuviointi 
(vertaa applikointi kankaalle) valmistuu.

unkarin valtio on luopunut tehtaan 
omistuksesta jo muutama vuosi sitten ja 
nykyiset omistajat miettivät kuumeisesti 
yhtäältä suurien, pakollisten investoin-
tien, toisaalta taloudellisten resurssien 
yhteensovittamista.

mielenkiintoisen tehdaskäynnin jäl-
keen nautittiin yhteinen lounas isäntien 
kanssa tettye-nimisessä ravintolassa, josta 
saimme muistoksi klubillemme ravintolan 
nimeä kantavan maljan. (tästä maljasta 
kerrotaan enemmän luvussa ”rotarymal-
ja”).

ravintolasta jatkoimme kaupungin 
pääkadun varrella sijaitsevaan, katkeran 
turkkilaismiehityksen aikaiseen moskei-
jaan, joka on muutettu kirkoksi. kirkolla 
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sattui eräs mielenkiintoinen episodi, joka 
suoraan liittyy unkarin rotaryn histori-
aan ja myös Zsolnayn tehtaaseen.

tapasimme nimittäin sangen kunnian-
arvoisen rotaryn, tohtori miklos Zsolnayn, 
joka on Zsolnayn tehtaan perustajan, Vil-
mos Zsolnayn pojanpoika. äärimmäisen 
sofistikoitu ja sivistynyt vanhaherra, ikää 
93 vuotta ja takana tavattoman erikoi-
nen elämänkaari. hän palasi takaisin 
synnyinmaahansa ja -kaupunkiinsa vasta 
muutama vuosi sitten elettyään pakolaise-
na kanadassa vuodesta 1945. miklos Zsol-
nay, koulutukseltaan lakitieteentohtori 
ehti toimia isoisänsä perustaman tehtaan 
johtajana ennen maanpakoaan. miten 
hän joutui kanadaan, on hyvin mielen-
kiintoinen juttu:

toisen maailmansodan loputtua ja 
unkarin jouduttua ns. ”rautaesiripun 
taakse” maasta pakeni tuhansittain per-
heitä asettuen elämään moniin eri mai-
hin. miklos Zsolnay perheineen päätyi 
kanadaan, joka heidän lisäkseen otti vas-
taan 49 rotariperhettä unkarista. rotary 
international sitoutui vastaamaan kaikista 
pakolaisperheiden kustannuksista vuoden 
ajan ja lisäksi uudelleen kouluttamaan 
uuteen ammattiin. kieliopinnot kuuluivat 
luonnollisesti pakollisina koulutukseen. 

miklos Zsolnay pääsi ensin kirjanpi-
täjäksi ja myöhemmin integroiduttuaan 
paremmin uuden kotimaansa elämään 
päätyi suuren monikansallisen yhtiön 
talousjohtajaksi. ikävä entiseen kotimaa-
han oli kova, mutta vasta entisen Neuvos-

Dr Miklos Zsolnay keskellä, vasemmalta Seppo Parviainen, Matti Ollikainen, Aune Isomäki, 
Terttu Ollikainen ja Pécsin klubin presidentti Oszvald Pál.
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toliiton hajottua hän uskaltautui palaa-
maan takaisin synnyinmaahansa. tohtori 
Zsolnay kutsuttiin uudelleen perustetun 
Pécsin rotaryklubin kunniajäseneksi. 
tohtori miklos Zsolnayn tarina on hieno 
esimerkki rotary-järjestön toiminnasta. 
(miklos Zsolnay kuoli 2005.)

iltaa vietettiin yksityisesti isäntäper-
heiden järjestämän ohjelman mukaan; 
kukin tahollaan. meidän isäntämme 
Jozsef becker oli kutsunut naapurinsa Dr 
lajos Puppin vieraineen grillipartyyn lois-
teliaan talonsa upean pihagrillin ympäril-
le. Pehmeänlämpöisen syysillan pimetessä 
söimme yhdessä lajos, Jozsef, kirjavaiset 
ja tolkit rasvaisia unkarilaisia makkaroi-
ta paikallisten viinien kera ja kohotimme 
useita palinkamaljoja rotaryhenkisten 

puheitten höystäminä. Jälkiruuaksi nau-
timme kuuden puttonen tokaijia! (huo-
masimme alan myymälässä seuraavana 
päivänä, että kyseinen tokaJi aSZu 6 
Puttonyos maksoi yli 75 dollaria puolen 
litran pullo!)

lauantaiaamupäivänä oli ohjelmassa 
käynti luterilaisessa kirkossa, jota kirkko-
herra Varsanyi mieluusti esitteli ja johon 
klubillamme on vahvat siteet.

iltapäivällä suuntasimme bussilla koh-
ti harkanyn kylpylää, jossa rentouduimme 
rikinkatkuisissa kylvyissä muutaman tun-
nin valmistautuen illanviettoa varten. 

lauantai-ilta alkoi vierailulla Villanyn 
kylän viininviljelyalueella, jossa on lukui-
sia viinitaloja, ”pince”. Pince on unka-
rinkielinen nimi omia viinejä ja palinkaa 

 Viini virtasi Villanyssa. Vasemmalla Topi ja Anja Malinen.
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(vahva kotipolttoinen viina) valmistavas-
ta ravitsemusliikkeestä, jonne mennään 
useimmiten ryhmänä ja tilauksen mukaan 
nauttimaan niin ruoasta kuin juomasta. 
Villanyn viinikellarissa meitä odottivat 
unkarilaiset rotary-ystävämme. ilta oli 
lämminhenkinen ja suomalais-ugrilaisen 
perinteen mukainen. illan aikana julkis-
tettiin päätös Pécsin ja lahti-mukkulan 
rotaryklubien twin Club -yhteyden 
virallistamisesta. klubien presidentit  
oszvald Pál ja heikki Vuori pitivät mieli-
alaa nostattavat puheet sujuvalla englan-
nin kielellä meidän heikin osoittautuessa 
varsinaiseksi verbaalivirtuoosiksi. hänen 
puheensa kohokohtina muistuu mieleen 
lukuisissa sopivissa kohdissa toistunut 
kehotus: ”Ne, joilla vielä on lasissaan 

Vierailu Zsolnayn tehtaille.

viiniä jäljellä, kohottakoon maljan rota-
ryklubiemme ystävyydelle, unkarilaiselle 
vieraanvaraisuudelle, Villanyn viineille, 
kauniille daameille jne.” kehotusta nou-
datettiin ahkerasti.

Sunnuntaiaamuna oli hyvästelyn ja 
kotiinlähdön haikea hetki. tilausbussilla 
lähdimme kohti budapestia teekkari- ym. 
lauluja laulellen. budapestissä olimme 
tilanneet paikallisoppaan sight seeingiä 
varten. lounas syötiin jokilaivalla tona-
van vuolasta virtaa katsellen ja nauttien 
todella maukkaasta noutopöydästä. 

kotiin pääsimme lento- ja bussimat-
kan tehtyämme puolen yön jälkeen. retki 
oli kaikkiaan mitä onnistunein vahvistaen 
rotaryn periaatteen mukaisesti ystävyys- 
ja tuttavuussuhteita.


