
 
 

Töölön Rotaryklubin kuukausikatsaus 
Maalis–huhtikuu 2015 

 

Presidentin terveiset  

 

Hyvät rotarysiskot ja -veljet,  

maaliskuu on rotarykalenterissa nimetty luku- ja kirjoitustaidon kuukaudeksi. Maailmassa on paljon 
lukutaidottomia ihmisiä ja useissa maissa ongelma koskee erityisesti tyttöjä ja naisia.  

Esimerkiksi Intiassa yli 50 prosenttia naisista on lukutaidottomia. Näin siksi, että suuresta osasta Intian 
kouluja puuttuvat erilliset tytöille tarkoitetut WC-tilat. Joulukuussa 2013 pidetyssä Aasian rotareiden 
suurkokouksessa käynnistettiin laaja ohjelma, jonka tavoitteena on hävittää lukutaidottomuus Aasiasta 
vuoden 2016 loppuun mennessä. Ohjelma on vaativa, sillä sen avulla pyritään tavoittamaan myös 
marginaaliryhmien ja erityisesti slummeissa asuvien perheiden lapset. Lisäksi tavoitteena on saada 
kouluihin kirjastot ja varustaa koulurakennukset kunnollisilla erikseen tytöille ja pojille tarkoitetuilla WC-
tiloilla sekä parantaa sähköisen kirjallisuuden tarjontaa.  

Myös meidän Rotaryklubimme on mukana tässä tärkeässä työssä yhdessä Suomen ja Intian rotareiden 
kanssa. Osallistumme hygienia- ja sanitaatiohankkeisiin sekä näiden asioiden opettamiseen tarvittavien 
sähköisten opetusalustojen ja pelien tuottamiseen.  

 

Merja Roivainen 

 
Töölön Rotaryklubi verkossa: http://www.rotary.fi/1420/toolo/   
Töölön Rotaryklubi Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/toolonrotaryklubi/   

http://www.rotary.fi/1420/toolo/
https://www.facebook.com/groups/toolonrotaryklubi/


Klubin viikkokokousohjelma maalis- ja huhtikuussa  

26.3. Suomalaisen maitotalouden menestystekijät 
Professori Tapani Alatossava, Helsingin yliopisto 

2.4. Pääsiäisen sanoma 
Sisar Arja Launis 

9.4. Asekätkentä 
Veli Lauri Väättänen 

16.4. Voiko muistisairauksia estää? 
Yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall 

23.4. Miten Suomesta tuli valtio? 
DI Kari Bergholm 

Ajankohtaisia asioita 

 Kevätkauden toisessa iltakokouksessa keskiviikkona 17.3. keskusteltiin Espoon kaupungin 
sivistystoimen johtajan Sampo Suihkon alustuksen pohjalta Suomen koulutusjärjestelmän 
haasteista globalisoituvassa maailmassa. Kaikille mukana olleille parhaimmat kiitokset aktiivisesta 
keskustelusta! 

 Keskiviikkona 1.4.2015 on jälleen klubimme syntymäpäivä, sillä silloin on kulunut 84 vuotta Viipurin 
Rotaryklubin charterkirjan allekirjoituksesta. Juhlan kunniaksi asetamme Viipurin Rotaryklubin viirin 
esille lounaskokouksessamme 26.3.2015.  

 Vuoden kuluttua eli perjantaina 1.4.2016 Viipurissa perustettu nykyinen Töölön Rotaryklubi täyttää 
85 vuotta. Juhlistamme tapahtumaa Ostrobotnian Juhlasalissa pidettävässä iltajuhlassa klo 18.00–
23.00. Juhlajärjestelyihin palataan tarkemmin tuonnempana tulevan presidentin Juhani Vartiaisen 
johdolla. 

 Uudet matrikkelikirjat jaetaan entiseen tapaan elokuussa. Huomioikaa hävittäessänne aikaisempia 
matrikkelikirjoja, että ne eivät joudu asiattomien haltuun, sillä ne sisältävät runsaasti henkilötietoja. 

 Töölön Rotaryklubi on hyvin edustettuna ensi rotaryvuoden aikana piirin komiteoissa: Merja 
Roivainen EPN-asiamiehenä, Heikki Rautvuori viestintäkomiteassa ja Eero Waronen IT-komiteasa.  

 Piirikonferenssi järjestetään 18.4.2015 klo 9.30 –15.50 Haaga-Helia Ammattikorkeakoulussa 
(päiväohjelma, 65 euroa/ hlö) ja iltajuhla klo 18 alkaen Ritarihuoneella (79 euroa/ hlö). Kaikkia 
tilaisuudesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan maaliskuun aikana presidentille!  

In Memoriam 

Rotaryveli Mikko Väkiparta on poistunut keskuudestamme, ja hänen muistoaan kunnioitimme 
viikkokokouksessa vietetyn hiljaisen hetken myötä. 

  

 


