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Presidentin terveiset  

 

Hyvät rotarysiskot ja -veljet,  

Töölön Rotaryklubi järjesti varsin onnistuneen sellokonsertin 14.1.2015 Temppeliaukion kirkossa. Paikalle 
saapui noin 170 kuulijaa, ja he saivat nauttia korkeatasoisesta kahdeksan sellistin soittamasta musiikista. 
Konsertin johtajana toimi Sibelius-Akatemian professori Martti Rousi, ja laulusolistina oli hänen puolisonsa 
sopraano Piia Komsi. Konsertin järjestelyistä vastasivat ansiokkaasti veli Heikki Rautvuori, sisar Arja Launis 
ja veli Ilkka Vainio. 

Konsertin tuotto on käytetään Töölön ja New Delhin Rotaryklubien kouluhankkeen sanitaatio-osuuteen. 
Siinä hyödynnetään suomalaista clean tech -osaamista Intiaan rakennettavan koulun sanitaatiotiloissa. Sen 
avulla voidaan ehkäistä huonoista sanitaatio- ja hygieniaoloista johtuvia tyttöjen koulun keskeytyksiä. 

Konsertin tuotosta jäi hankkeeseen 3 770 euroa. Kiitos kaikille onnistuneen konsertin järjestelyistä ja 
mukana olosta! – On toivottu, että tästä jo toisesta vuotuisesta konserttitapahtumasta muodostuisi Töölön 
Rotaryklubin perinne. 

Erityistä iloa on tuottanut se, että polion maailmanlaajuinen hävittämisohjelma etenee. Afrikassa ei ole 
esiintynyt villin polioviruksen aiheuttamaa halvausoireista tautitapausta yli kuuteen kuukauteen 
(toistaiseksi viimeiset tapaukset Somaliassa 11.8.2014 ja Nigeriassa 24.7.2014). Jos uusia tapauksia ei 
ilmene, niin Afrikka julistetaan poliovapaaksi tämän vuoden kesällä, kun viimeisestä tapauksesta on kulunut 
vuosi.  Villin polioviruksen aiheuttamaa tautia esiintyy enää Pakistanissa ja Afganistanissa ja tavoitteena on 
hävittää villi poliovirus näistäkin maista vuoden 2015 aikana. 

 

Merja Roivainen 

 
Töölön Rotaryklubi verkossa: http://www.rotary.fi/1420/toolo/   
Töölön Rotaryklubi Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/toolonrotaryklubi/   
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Klubin viikkokokousohjelma helmikuun loppu- ja maaliskuun alkupuolella  

19.2. Ajankohtaista EU-parlamentista 
Europarlamentaarikko Henna Virkkunen 

26.2. Pääomasijoittaminen 
Sijoittaja Tuomas Lang, Intera Partners 

5.3. Energia-alan ajankohtaiskatsaus 
Toimitusjohtaja Lauri Virkkunen, Pohjolan Voima 

10.3. Iltakokous: Suomen koulutusjärjestelmän haasteet globalisoituvassa maailmassa 
Puhuja varmistuu myöhemmin 

12.3. Rinnasta ahdistaa - olisiko sydänperäistä? 
Kardiologian erikoislääkäri Tapio Aalto 

Ajankohtaisia asioita 

 Veli Jarmo Karpakka järjesti onnistuneen iltakokouskokeilun 3. helmikuuta tutussa Bottan 
Chydenius-kabinetissa. 29 klubin jäsentä oli kuulemassa veli Juhani Linnoista, jota voinee kutsua 
suomalaisen autoteollisuuden isäksi. Hän kertoi johtamisesta ja Uudenkaupungin autotehtaan 
perustamisesta ja toiminnasta. Kukaan meistä ei tainnut tietää, että tehtaan linjalta tulee tänään 
Mercedes Benz joka kolmas minuutti.  

 Chydenius-kabinetin pöydässä otti 13.2. paikkansa uusin jäsenemme valt. maist. Jaakko Puuperä. 
Hän on Suomen Sotilas-lehden päätoimittaja ja toi tullessaan uuden luokitteen: sotilasjournalismi. 

 Lauantaina 16.5. järjestetään Töölön Rotaryklubin kevätretki (avec), joka kannattaa jo nyt merkitä 
kalenteriin. Retken kohteena on perheyhtiö A. Ahlströmin Noormarkun ruukkialue ja siellä mm. 
Alvar Aallon suunnittelema Villa Mairea. Noormarkun ruukki siirtyi Ahlströmin suvulle jo vuonna 
1870, ja alueen historialliset rakennukset palvelevat edelleen yksityiskäytön lisäksi myös ravintola-, 
kokous- ja majoitustiloina.  

 Noormarkun retken isäntänä toimii veli Lennart Gripenberg, joka pitkän Ahlström-uran jälkeen on 
jäänyt sieltä eläkkeelle. Retken tarkemmasta ohjelmasta kerrotaan tarkemmin tulevissa 
viikkokokouksissa sekä klubin verkkosivuilla. 

In Memoriam 

Rotaryveli Kai Tiippana on poistunut keskuudestamme. Muistamme hänen vauhdikkaan ego-esitelmänsä 
toiminnasta kasinobisneksessä Venäjällä, ja klubin viime joulujuhlassa saimme nauttia hänen erinomaisista 
taikurin taidoistaan. Veli Matti Mäkelä kertoi muistosanoissaan viikkokokouksessa 13.2. veli Kaista lisää 
hämmästyttäviä asioita: liiketoimintaa hän oli harjoittanut peräti kolmessa eri maanosassa, ja tullut jo 
nuorena esiintymistaitoisena Töölön kasvattina tunnetuksi mm. markkinointinimillä ”Kahlekuningas” ja 
”Suomen Houdini”. 

 


