
 
 

Töölön Rotaryklubin kuukausikatsaus 
Lokakuu 2014 

 

Presidentin terveiset  

Piirikuvernööri Birger Stjernberg ja apulaiskuvernööri Rauno Selenius vierailivat Töölön Rotaryklubin 
viikkokokouksessa sekä hallituksen kokouksessa torstaina 9.10.2014. Klubimme sai piirijohdolta 
sympaattista palautetta mm. viime keväänä uuden lastensairaalan hyväksi järjestetystä tukikonsertista sekä 
aktiivisesta tiedottamisesta, jota kuvernööri piti yhtenä rotaryliikkeen tärkeänä haasteena. 

Presidentti, tuleva presidentti, sihteeri ja rahastonhoitaja käyvät Bottan kanssa neuvotteluja ensi vuoden 
lounaskustannuksista ja muista asioista. 

Klubin verkkosivujen (http://www.rotary.fi/1420/toolo/) vasemman laidan valikossa alimmaisena on linkki 
”jäsensivut”, josta löytyvät mm. klubin kuukausikatsaukset, Roster ja muuta jäsentietoa, kuvia klubin 
tilaisuuksista sekä ohjeita klubin ja Suomen Rotaryn verkkosivujen käytöstä. Jäsensivuille pääsee 
kirjautumaan käyttäjä tunnuksella "toolo" ja salasanalla "botta10".  Veli Jukka Tola on luvannut selvittää 
mahdollisuuksia uudistaa klubin kotisivuja. 

Lisäksi klubin tapahtumista saa kätevästi ja nopeasti tietoa klubin Facebook-ryhmästä 
(https://www.facebook.com/groups/toolonrotaryklubi/). Ryhmässä on toistaiseksi mukana noin neljännes 
jäsenistä, joten sinne kannattaa muidenkin liittyä mukaan! 

Merja Roivainen  
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Klubin viikko-ohjelma lokakuussa  

Lokakuun ensimmäisten viikkokokousten aiheina olivat klubin vuosikokous sekä piirikuvernöörin vierailu. 

Lokakuun muita teemoja ovat yrittäjänä toimiminen Venäjällä ja Ukrainassa, sote-uudistus sekä julkisen 

sanan neuvoston toiminta. Viikkokokoukset pidetään tavalliseen tapaan torstaisin alkaen klo 11:45 

Ostrobotnialla. 

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

23.10. Pelastaako sote-uudistus kestävyysvajeen? 
Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö  

23.10. Julkisen sanan neuvosto  
Puheenjohtaja Risto Uimonen 

Ajankohtaisia asioita 

 Kansainvälinen poliopäivä 24.10. Piirin tapahtumissa kerrotaan poliosta ja rotareiden tekemästä 
polion hävitystyöstä. Piirin verkkosivuilla on aiheesta Merjan päivittämä artikkeli osoitteessa 
http://d1420.rotary.fi/projektit/end-polio-now-epn/. 

 Helsinki International Rotary Clubin järjestämä piirikokous 25.10.2014. Kokoukseen ovat 
ilmoittautuneet presidentti Merja ja klubimestari Eugenia. Muut halukkaat voivat ilmoittautua 
Merjalle mahdollisimman pian. 

 Piirin 1420 Rotarysäätiön syysseminaari 16. lokakuuta 2014 alkaen klo 17:45 Kalastajatorpalla. 
TRK:ta edustavat säätiöasiamies Simo ja presidentti Merja. 

 Tammikuulle 2015 on suunnitteilla korkeatasoinen sellokonsertti, konserttipaikkana Botta. 
Konsertin suunnittelusta vastaa veli Ilkka Vainio.   

Menneet tapahtumat 

 

Piirikuvernööri Birger Stjernberg ja apulaiskuvernööri Rauno Selenius vierailivat Töölön Rotaryklubin 
viikkokokouksessa 9.10.2014. Kuvassa oikealla DG Birger Stjernberg, vasemmalla presidentti Merja 
Roivainen. 

http://d1420.rotary.fi/projektit/end-polio-now-epn/

