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Presidentin terveiset  

Uusi Rotary-vuosi on alkanut 1.7.2014 teemalla ”Rotary näkyväksi”.  

Rotary Internationalin presidentti Gary C.K. Huangin asetti tavoitteeksi saada Rotaryt ja rotareiden toiminta 
suuren yleisön keskuudessa tunnetuksi. Sillä huolimatta siitä, että Rotary International on toiminut erittäin 
aktiivisesti ja menestyksellisesti humanitaarisella rintamalla jo yli sadan vuoden ajan, suuri yleisö ei tunne 
järjestöämme eikä meitä. Töölön Rotaryklubi pyrkii osaltaan edesauttamaan tilannetta mm. toteuttamalla 
jo keväällä työstettyä toimintasuunnitelmaa.  

Syksyn 2014 viikkokokoukset käynnistyvät torstaina 7.8.2014 Bottalla alkaen klo 11:45; silloin aiheena ovat 
klubimme alkujuuret Viipurissa. Perinteiseen tapaan elokuun kuukausikokoukset pidetään yhteiskokouksina 
Kampin Rotaryklubin kanssa. 

Koko syyskauden viikkokokousohjelma löytyy klubin verkkosivujen http://www.rotary.fi/1420/toolo/ 
Ohjelmatietoa-välilehdeltä sekä tämän katsauksen lopusta.  

Klubi kokeilee myös oman Facebook-ryhmän käyttöä parantamaan klubin viestintää suoraa jäsenistölle. 
Töölön Rotaryklubin Facebook-ryhmä löytyy osoitteesta 
https://www.facebook.com/groups/toolonrotaryklubi/. Se on tarkoitettu ainoastaan Töölön Rotaryklubin 
jäsenille; lisäksi ryhmän jäseniksi voidaan hyväksyä muitakin henkilöitä (esim. rotarypiirin edustajia) klubin 
johdon harkinnan mukaan. Töölön Rotaryklubin jäsen pääsee klubin Facebook-ryhmän jäseneksi liittymällä 
itse Facebookiin ja lähettämällä jäsenyyspyynnön ryhmälle sen Facebook-sivulta (painike ”Liity ryhmään”).  

Facebook-ryhmä täydentää klubin viestintäkanavia, ja siellä saatavilla oleva tieto julkaistaan klubin 
verkkosivuilla (http://www.rotary.fi/1420/toolo/) sekä tiedotetaan myös viikkokokouksissa. 

Merja Roivainen  
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Klubin viikko-ohjelma elokuussa  

Elokuussa Töölön Rotaryklubin viikkokokoukset pidetään perinteiseen tapaan yhteiskokouksina Kampin 
Rotaryklubin kanssa. Kokouspaikkana on töölöläisten vakiokokouspaikka Ostrobotnia, ja kokoukset 
pidetään aina torstaisin klo 11:45 alkaen (lukuun ottamatta retkeä 21.8., josta tarkemmat tiedot ovat 
jäljempänä). 

 

7.8. Töölön Rotaryklubin alkujuuret Viipurissa 
Eero Waronen 

14.8. Ukrainan tilanne 
Dosentti Arto Luukkanen, Helsingin yliopisto 

21.8. Kesäretki Kerkkooseen Taidetalo Sointulaan (vain etukäteen 
ilmoittautuneille) 
Matti Vuorio, Heikki Rautvuori 

28.8. Metsän uudet innovaatiot 
Johtaja Antero Säilä, Metsäteollisuus ry 

 

Tulevat tapahtumat  

 Kesäretki Kerkkooseen Matti Vuorion Taidetalo Sointulaan 21.8.2014 (vain etukäteen 
ilmoittautuneille; ilmoittautumiset viimeistään 11.8.2014 yhteyshenkilöille Heikki Rautvuori, 
heikki.rautvuori@eu-infofin.fi tai Matti Vuorio, vuorio.arkkitehdit@kolumbus.fi). 

 Klubin Golf-mestaruuskisa pidetään 28.8.2014 viikkokokouksen jälkeen (ilmoittautumiset Jukka 
Tapiovaara, jtapiovaara@hotmail.com, ja Tapio Jaakkola, tapio.jaakkola@kolumbus.fi; mukaan 
tiedot omasta golfklubista sekä tasoituksesta). 

 Rotarypiirimme 1420 on saanut lipaskeräysluvan PolioPlus-hankkeelle. Siten alkusyksyllä on 
mahdollista kokoontua liivien ja lippaiden kanssa toreille ja tapahtumiin End Polio Now -teeman 
merkeissä ja täydentää piirin poliokeräystulosta. Tästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin syksyn 
alettua. – Viime rotarykaudellahan em. viranomaisluvan puuttuminen heikensi piirin tulosta. 

 Suomen Kansallinen Rotarypäivä 11.10.2014: ideoita Töölön Rotaryklubin Kansallisen Rotarypäivän 
tapahtumaksi tms. voivat klubin jäsenet kertoa tai lähettää presidentille tai hallituksen jäsenille 
elokuun aikana. 

 Kansainvälinen poliopäivä 24.10.2014: myös Töölön Rotaryklubin Kansainvälisen poliopäivän 
toiminnaksi voivat klubin jäsenet tehdä ehdotuksia klubin hallitukselle. Myös nämä ehdotukset 
tulisi tehdä elokuun aikana.  

 Klubin joululounas pidetään 18.12.2014. 

 

Menneet tapahtumat 

Toukokuun lopussa Helsingissä järjestetty Suomen suurin järjestö-, kehitysyhteistyö- ja 
monikulttuurisuustapahtuma ”Maailma kylässä” -festivaali (http://www.maailmakylassa.fi/) oli myös 
rotareille menestys ja yksi vuoden parhaista tapahtumista. Piirin 1420 viestintäkomitean puheenjohtaja PP 
Pertti Huitu (Verkkorotary) kertoi koko tapahtuman keränneen 80 000 kävijää, joista arviolta 15 000 kulki 
Rotary-standin kautta ja 200–300 kävi keskustelemassa kumpanakin päivänä paikalla olleiden päivystäjien 
kanssa. Erityisesti vieraita kiinnostivat Shelter Box, vaihto-oppilastoiminta, Lääkäripankki sekä PolioPlus. 
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Uusi Lastensairaala 2017 -kansalaiskeräys on ollut menestys, ja 30 miljoonan euron keräystavoite on pian 
saavutettu. Rotarypiirimme 1420 osalta yhteissumma ylitti 45 000 euroa. Piirimme on sitoutunut asiaan 
kolmeksi vuodeksi, joten uusia ideoita tarvitaan edelleen ja päättäväistä sitoutumista myös tämän hienosti 
alkaneen hankkeen jatkamiseen. Oma klubimmehan keräsi uudelle lastensairaalalle tammikuussa 2014 
pidetyssä hyväntekeväisyyskonsertissa 4 248 euroa.  

   

Muuta ajankohtaista  

Töölön Rotaryklubin kuukausikatsaus ilmestyy kuukausittain, ja siinä kerrotaan klubin tulevasta ohjelmasta 

sekä muista ajankohtaisista asioista.  Kuukausikatsausta on jaossa viikkokokouksessa, ja se julkaistaan myös 

verkossa klubin jäsensivuilla. 

Kuukausikatsauksen toimituskuntana toimii klubin tiedotustoimikunta eli veljet Jukka Knuuti, Jussi Vanne, 

Vesa Mäkeläinen ja Eero Waronen.   

Töölön Rotaryklubin uusi viestintäväline on klubin Facebook-ryhmä, jonka Facebookiin kirjautunut klubin 

jäsen löytää osoitteesta https://www.facebook.com/groups/toolonrotaryklubi/. Facebook- ryhmä 

täydentää klubin jäsentiedottamista, sillä tarkoitus on, että siinä julkaistaan vain sellaista tiedotusaineistoa, 

joka löytyy klubin verkkosivuilta tai tiedotetaan klubin viikkokokouksissa.  

Facebook-ryhmään pääsevät mukaan kaikki Töölön Rotaryklubin jäsenet, joilla on oma Facebook-tili. 

Ryhmään pääsee liittymään klikkaamalla ryhmän etusivulla em. osoitteessa olevaa painiketta Liity ryhmään. 

Jäsenyyspyynnöt hyväksyvät ryhmän ylläpitäjät, joina toimivat alkuvaiheessa tiedotustoimikunnan jäsenet 

Jukka Knuuti ja Eero Waronen. Klubin johto voi lisäksi hyväksyä ryhmän jäseniksi myös esimerkiksi 

rotarypiirin edustajia tai muita tunnettuja klubimme ystäviä. 
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Töölön Rotaryklubin viikkokokousohjelma syksyllä 2014 
 

Aika Aihe Vastuuhenkilö 

7.8. Töölön Rotaryklubin alkujuuret Viipurissa 
Eero Waronen 

Eero Waronen 

14.8. Ukrainan tilanne 
Dosentti Arto Luukkanen, Helsingin yliopisto 

Kampin Rotaryklubi 

21.8. Yhteisretki Kerkkooseen (ilmoittautumistiedot viikkokokouksessa) Matti Vuorio 

28.8. Metsän uudet innovaatiot 
Johtaja Antero Säilä, Metsäteollisuus ry 

Kampin Rotaryklubi 

4.9. Suomalainen kansanterveys - takana loistava tulevaisuus?       
Professori Jussi Huttunen 

Jarmo Karpakka 

11.9. Suomen energiariippuvuus - poliitinen riski? 
Kansanedustaja Eero Lehti 

Ulla Matsi-Koistinen 

18.9. USA:n liuskeöljy-ja kaasuboomin vaikutus maailman energiamarkkinoihin 
KTM Hannu Waris 

Alexander Marschan 

25.9. Priorisointi suomaisessa terveydenhuollossa 
Professori Martti Kekomäki 

Jarmo Karpakka 
 

2.10. Vuosikokous, Rotarytietouskomitea 
Presidentti ja Gunnar Nyström 

Jarmo Karpakka 
 

9.10. Piirikuvernöörin vierailu 
DG Birger Stjernberg 

Presidentti 
 

16.10. Yrittäjänä Venäjällä ja Ukrainassa (luokite-esitelmä) 
Kai Tiippana 

Hallitus 
 

23.10.    
 

30.10. Julkisen sanan neuvosto 
Puheenjohtaja Risto Uimonen 

Jarmo Karpakka 
 

6.11. Svenska dagen/ Kansalliskielten tukiyhdistys ry 
Heikki Rautvuori 

Jarmo Karpakka 
 

13.11. HUS - terveyspalvelujen tuottaja vai järjestäjä? 
Toimitusjohtaja Aki Linden, HUS 

Heikki Rautvuori 
 

20.11. Jääkäriliikkeen synty 1914 
Jukka Knuuti 

Jarmo Karpakka 
 

27.11. Vaalikokous, Rotaryperinnekomitea 
Presidentti, Sakari Tola 

Jukka Knuuti 
 

4.12. Yksityisen terveyspalvelun rooli terveyspalvelujärjestelmässä 
Johtaja Merja Hirvonen 

Presidentti 
 

11.12. USA:n talouden kultakauden 1947 - 1977 opetukset 
Heikki Holmström 

Jarmo Karpakka 
 

18.12. Joululounas Presidentti 
 

 


