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Rotary International on kirjannut tämän klubin perustamiskirjan 
päivämäärälle 01.04.1931, joten juuri tänään on Töölön Rotaryklubia 
syytä onnitella 85-vuotis-syntymäpäivästä.  Onnentoivotukset on 
syytä osoittaa klubin kaikille toimijoille perustamisesta lähtien.  
 
Matti Holopainen pyysi minut tuomaan onnentoivotukset tähän 
juhlaan ja osoituksena siitä, että rotarit toimivat, lähetti entinen 
työtoverini Eero Waronen minulle sähköpostissa klubin historian 
Viipurista alkaen.  Sodan katkoilema toiminta jatkui Helsingissä ja 
taas Viipurissa kunnes Töölön Rotaryklubi perustettiin jatkamaan 
Viipurissa aloitettua toimintaa.  Kiitos Eero!  Mielenkiintoinen 
historia, jossa vuosikymmenten aikana toimineet nimet löytyvät 
monelta muultakin alalta silloin, kun kirjataan suomalaisen 
yhteiskunnan rakentajia. 
 
Jäin miettimään, että miten paljon rotarit ovatkaan vaikuttaneet 
maailman menoon niin kansainvälisesti kuin Suomessakin!? 
Vähäeleisesti, mutta vääjäämättömästi!   
 
Juhlayleisön joukossa on hyvässä seurassa, jos kerrataan millaisia 
miehiä ja myöhemmin naisiakin rotareiksi valitaan. Heidän tulee olla 
liike-elämän ja eri ammattialojen sekä yhteiskunnallisten 
palvelualojen arvossapidettyjä edustajia, joilla lisäksi on hyvät 
luonteenominaisuudet ja hyvä maine. 
 
Mutta parhaiten rotaryt tunnetaan teoista; humanitaarisista 
hankkeista, vapaaehtoistyöstä ja suuri kansa tuntee rotaryt 
erityisestä nuorisotyöstä, maailmanlaajuisesta nuorisovaihdosta. 
 
Perheeseemme tuli 80-luvun taitteessa Pennsylvaniasta Joyce-tyttö, 
jonka maailmankuva laajeni kertaheitolla ensimmäisenä iltana, kun 
katsoimme tv:stä uutisten jälkeen säätiedotusta.  Ruutuun ilmestyi 
kartta, jossa Suomi oli keskiössä. Joyce parahti: You have a wrong 
map! USA is in the middle of map!  Joyce on nyt opettaja, jolla on 
kaksi tytärtä, joiden nimet hän jo 17-vuotiaana poimi 
naapuristamme. Annika ja Hannele eivät liene ihan tyypillisiä 
amerikkalaisia nimiä. 



 
Vaikuttavinta rotary-aatteessa on palvelemisen ihanne. Martti 
Suosalo toi Helsingin kaupunginteatterin näyttämölle Kari 
Hotakaisen Palvelija näytelmän. Hän kertoi haastattelussa, että 
palvelemisen tahto on ihmisessä syvempi tunne, jonka hän koki 
itsellään olevan.  Hän muistaakseni sanoi, että hänen päänsä sisällä 
asuu palvelija.  
 
Sen verran masokisti olen, että silloin tällöin katson eduskunnan 
kyselytuntia, niin eilenkin ja olin juuri  lukemassa rotareiden neljän 
kysymyksen koetta.  Erityisesti kosketti kysymykset 1. Onko tämä 
totta?  Ja 3) Luoko tämä  hyvää tahtoa?  Poliitikot ja toimittajatkin 
voisivat tutustua.  
 
Singaporen julistustakin sovittelin tähän aikaan  ja  monet 8-kohdan 
ohjelmasta sivalsivat kyllä   veronkiertäjiä, korruptiota ja 
markkinointia. 7. kohta kun vaatii rehellisyyttä markkinoinnissa 
yleisön edessä. Mieleen nousi mm. auto- ja rengasteollisuuden testit. 
 
Tämä kertoo siitä, että rotary-aatetta tarvitaan tänä aikana ehkä jopa 
enemmän kuin ennen. Viime aikojen terroriteot kertovat pahuuden 
globalisaation leviämisestä.  Vastaiskuna saattaisi parhaiten toimia 
hyvyyden ja hyveiden levittäminen.  
 
Oli vaikuttavaa lukea, miten Rotary-toiminta pyrkii tekemisen, 
yrittämisen ja tehokkuuden päämääriin korkealla etiikalla, nöyrällä 
palvelumielellä toinen toisiaan tukien.  Ystävyys on keskeinen arvo. 
Harvoin business-etiiikassa puhutaan ystävyydestä! Sosiaalista 
lahjakkuutta arvostetaan, mutta enemmänkin menestyksen 
käyttövoimana kuin palvelemaan yhteistä hyvää.  
 
Oma yksinkertainen havaintoni vuosikymmenten varrelta on, että 
Ranskan porvarillisen vallankumouksen  arvot kulkevat trendeinä 
läpi yhteiskuntien jopa läpi puolueiden.  Silloin, kun sinänsä korkea 
arvo vapaus korostuu, korostuu  peilikuvana valitettavasti myös 
itsekkyys ja muista piittaamattomuus.  Nämä ilmiöt ovat nyt 
näkyvissä samaan tapaan kuin klubin perustamisen aikoihin 30-
luvulla.  
 
Kun istun kesäaamuisin mökkilaiturilla ja katselen aamuauringon 
nousua, ymmärrän, ettei se ole hallituksen eikä eduskunnankaan 
aikaansaannosta eikä sitä ole luonut edes oman puolueeni 



puoluevaltuusto.  Meillä on oikeus tavoitella korkeampia, itseämme 
isompia arvoja. Kauneutta luonnossa, taiteessa, hyvyyttä ihmisten 
kesken ja kasvavaa ymmärrystä oppimisen kautta. Näiden arvojen 
lisääminen saattaisi olla perustana todelliselle kilpailukykyloikalle ja 
nostaa ihmisten elämisen tasoa aineellisten ponnistelujen tukena.  
 
Onnea klubin syntymäpäiväjuhlaan ja sen tulevaisuudelle!!! 
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